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RIO, 21 (v. A.) - o Pre- 3 de outubro. Partem a maio-
sidente Nerêu Ramos, além ria dessas mensagens. das
de contar com maioria abso- Assembléia estaduais, Ca
luta em ambas as Casas do rnaras Municipais, Prateítcs,
Congresso, das quais tem sindicatos 'classistas, centros
o apôíc de mais de dois ter- academícos, entidades [urí
ços, recebeu e continua rece- dicas, sociedades !iterarias e

bendo milhares de mensa- de estudos varíos. O volume
geris ele todos os quadrantes dessa correspondência eví-

J da opinião pública brasíleí- dencia que o Povo brasileiro,
ra, significando-lhe írrestrí- qua!i-quantitativamente, de
ta solidariedade aos propósi- seja ardentemente a manu

tos de união nacional, res- tenção do regime e se afir
peito à lei, defesa da Oonstí- ma na defesa da Democra
tuíçâo e nosse aos eleitos de cia.
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Edição de hoje - 8, páginas '

por si, a Lei, mas os outros
têm tanques".
O sr. Carlos Lacerda, cala

do enquanto na Embaixada
de Cuba, no Rio, soltou a

língua em território cubano,
disso logo resultando o ape
lido que deu ao general Lott;
de "ditador de turno".

l"Jorianópolis, Terça-feira, 22 de Novembro de 1955
------------------------�-----------------------------

Cr$ 1;00

Graves:consequ,êncíaS6JlmaL junla de 8 médicos. Problemas políticos. ____ .. _ .. _...I

SEMPRE AGITADOR
Fugiu e continúa fomentando

discordias

RIO, 21 (V. A.) - Uma te o visitam os ex-ministros

I
em torno do presidente

li-I situação'
criando uma in

ju.nta)le o.ito �éd�cos e�a-: que �erviam quando se afa�- ('en.ciado um, clima saudosis- c�mp�tii)ilidac]e entre as as

mJnaIa o S1. Café FIlho, pro- ,
tou ele do lioverno.- Haveria ta incompa tivel com a nova puaçoos de ratorno e o es-

vavelmente hoje, na Clínica
I
���••� �IlI�.� __.;uJ-_,.,_._IiJj -_ _�.,_�..o_ ��.._._,._w-M.._. &...,._-_m••.: liii.w."' .

de Repouso S. Vicente, na

Gávea, pa 1':1; dar um la {Ido
c;".�initivo sôbre seu estado'

de saúde. Dêsse laudo de

rend,erá a decisão do presi
delÜe l lccncrado de voltar

ta do surgido no país com o

11 de novembro.
Graves consequências
Na própria UDN, um se

t or ponderável manifesta-se
apreensiva com a possibili
dn do de volta do sr. Café Fi-

HAVANA,21 CU. P,) - Ao
chegar ante-ontem, a Cuba,
depois de declarar que pre
tende viver nos Estados Uni
dos com a família, "enquan
to durar a atual situacão

G(' graves consequências pa- ; criada no! Brasil", o sr. C�r
r:,' a preservação do regime. los Lacerda afirmou que "o
Ignora-se até o momento I

presidente Café Filho tem,
se o sr. Café Filho aspiraria

O Diretório Nacional do ameaça de barulhenta bata-I' mesmo insano, pretender-se a voltar com o seu antigo
P. S. D. distribuiu à impren- i lha judiciária; facciosamente que pudéssemos estar, direta €stado-maior ou se preteri-

.".",........ ..-.- - - -.-.-..-..- Woh. -.-..- _ •••••- .

sa manifesto, do que desta- orientada pelo propósíto de ou indiretamente, empenha- deria compor-se com a si
carnes os seguintes tópicos: depurar n03 tribunais o ve- dos na preparação ou descri- tuação dominante, única ma-

"O Partido Social Demo-
redicto popular já anuncia- cadeamento' de atentados neira de evitar que sua vol

.

t· 1 Díretórto do, apelando-se, para tanto, .contra a Constituição, cuia ta traduzisse um abalo pol ícra ICO, pe o seu
.

'

. . ainda que postumamente', proteção invocamos a cada tiro-militar,Nacional, reunido cnnjunta- t d
..

b
.

f-
.

ctpara a ese a maioria, a so- passo e em cuja orça ain a Entre as pessoas que tem
mente com suas bancadas no

I t di d 1"
,

Senado e na Câmara dos De_l_u �, r�p� �a a pe.a, COnS?I- agora nos apoiamos para re- mantido contato mais íntimo

Conslderado satisfatório
putados decidiu díriair-se à

encia Jur�dlCa do País, alem clamar a posse a 31 de Ianeí-
I
com o presidente 'licenciado

N
-' .

lO> de desarrunada de força mo- 1'0 próximo, daqueles que o contam-se. os srs. Munhoz
açao para, mais uma vez,

Informações extra-oficiais .

1
. -

d
. ral, porquanto seus arautos povo livremente elegeu. da Rocha, Monteiro de Cas-

indicam que os médicos as- assm� ar a pOSlÇ30 e .m- não condicionaram previa- Antes e depois do último tro, Prado Kelly, Afonso A-
transígsnte defesa do reglmf:

'

sistentes do sr, Café F'ilho. mente, sua adoção ao apoio pleito, não tiveram o Partí- r ines, Mário Câmara e seus
em que invariávelmente

consideram satisfatório seu dado aos respectivos candí- do Social Democrático e seus antizos assistentes civis' e
sempre se manteve inclusive �

estaclo de saúde, apresen- frente aos acontecimentos de
dates. leais aliados; pelos ssus ór- militares,

tando-se o Presldent., licen- Os tetemunhos públicos e gãos de direção, pelos seus
11 de novembro.

ciado' com boa disposição, reiterados de fidelidade ao representantes nas duas Ca-
O Partido Social Democrá-

boas cÔl'es, resistência à fa- regime, que documentam a sas do Congresso e em todns
tico derrotou com a verdade '

diga, con figuTando-se os nossa atuação, tiveram como; ,os c.orpos legislativO', est,\du-
sintomns cle reg'l'essão chi, a ofensiva da mistificaç'io, corolário de coerência e de áis e municipais, outra palar.

pois foi o primeiro, pela vo�
moléstia. I patriotismo nossa solidarie- vra que não fôsse de fé no

A
.'

t 'do do seu presidente, almira.nte
dade a',� Fo-reas Armad,as, que �'egime, de defesa das in<>ti-nova ,lun a me Ica se: . 1

.

t 'a"f' l'd .
�

-

- �

.

t'f" ," Amala Pelxo o, a a�:i la, ar
b d 'tu·

-

d fi'"JUS I lcana, pnmelro, na i
b d'. d . f' I'

SO o coman o capaz, ener- lçoes e o arma repuClcO

necessidade de consultar

I
a an en.a a le O! ln_a e el-

gico e vitorioso ao eminente a quaisquer tentativa:s de

aos h'ês clínicos que haviam tor�l,-tss�m q�e bse e;C(�,l��),U general Henrique Teixeira pel�turbüção da ordem ;un
anteriOl'mente aconselhado o p el'o e oUt u rOf

c e ;' �'ll, Lott, restauraram o princípiO dica.
- .

C
" bem como vo ou avorave -, t· t·t·a permanencIa do sr. afe '<

d 15 d'd
ate de ca egona cons I UCIO- Ig;lialmente nã.o pertencem

'" 'i':<'l/SÍ. ' " mente a 13 aI' ,me I as 1 d d'
.

·1'
-,

"�'lH;;O em _r�gouS:Q. e, 1\f;.gU1l- , ' \' , el 'J"11�Vca"Êlei.1 na,' a IS?I!!.ma, cO.�.Q_, or_- �q� nQssos 'quadro� �qu,�l�fi
da, no dese)'o de amp'la "co- proPolSta!> P á 'b}t"·' dena'o arhgo 176 .da Magp�i que .)l0 Parlàmen:tll, na tIF-.

'd'
;

-b toraI o que POS'SI l,l. ·ou se- .".,
-

.' ,
'

.. _.. ,.-�" ,

'

'I
'

bertura" aos me ICOS, so re.' d' A ..
, .'� .'. Carta" mantiveram as

garan-l prenSa,
no rasflo, na, tê evlM.'J

,

I d f'l t-d' tem aprova as. puapu"c.e"', t· 1 d 1 l'd a d
,- . .

f'cu,]o au o OI evan a a sus-
f'

.

1 f' .', n 1t
las G e or em e ega I a t! e e ate nos comlclOs, se lZf;-

. -

t 1 t t dula o lCla 01 com VaI. a- -

d'- d t d
.

dI"pelç:ao, enc o-se para an o
,

' . t-" 'T" .que sao 'guar Ias por e er- ram, ante's e epOls o p el"O,
,

d t t
� gem e pOI suges ao GO - 1'1- . -

t t t
.. .

-

convoca o o,u ros res espe-
1

.

'El "_, ,..,,1' mmaçao do Es a u o CIVICO pregoeiros de soluçoes ex-
.

I' t 't"
. buna SupenoI elto,,,,, com, .

1 l'
, ., .

b tCla IS as, qUe -a e aqUI 19no- d-
.

d
. . e assma aram g ol'losa pa- tralegals, aliClando, a er a e ca-Se uma diferença, para

d I,· d d a concor anCla a mmona, .

d d b'
- .

ram o qlla 1'0 c mICO o e-
t.t'd I

'

·1 l0
'. . gma e e'sam Iça0 assegu- Impunemente, adeptos para mais, de Cr$ 799.161.500,00 no

1,- tI'
-

d subs I 1.11 a pe a cee. li ,I um-
d d' 'I

" . . , '

senvo Vlmen o (O ll1como o ran o ao po er CIVI o go- o movimento sedlClOso, cup papel-moeda em circulação.
pl'ef,idencial.

ca.
verno cla República. objetivo era subtrair ao po- .

O pseudo contrab,llldo de
vo brasileiro o direito impos-

armas apresentado à Câma- O método milenar do "Ill!id tergável ele escolher os SeUS rativos da dignidade politi-
rã dos DeputadOS com estre- proclest" habilita-nos a de-

dirigentes e, posteriormente ca, o Partido Social Demo-

A perspectiva cle retôrno pitasa divulgação pela imo nunciar à Nação os sinistros
impedir a, posse dos eleitos. crático conclama seUS COl're-

do sr. Café Filho ao Govêr- prensa, rádio e televisão, e empreiteiros do naufrágiO ligionários, bem como o povo

no suscita especulações po- o desmascaramento da tor- das instituições. A resposta a Nunca sacrificamos os n�,s- em geral, a prestigiarem as

líticas, sobretudo pela vin- pe falsificação da '''carta esta pergunta é a sentença sos compromissos com a mo- instituiçôes republicanas e a

culação do presidente liceu- Brandi" são episódios que inexorável: a quem aprovei- ralidade da vida públiel�, soberana manifestação da

ciado a um estado de coisas retrat.am o intento desespe- taria o "golpe"? Por que iría- participando dos gove os vontade popular através do

eliminado pela intervenção mdo de tumultuar, senão, de mos insuflá-lo, se por pací- sem a corre.'>pondente so> pronunciamento das urnas

das Fôrças Armadas no mo- evitar, o transcurso normal fica e espontânea outorga dariedade simulando uma cle 3 de outubro, apurada e

l·t
' ,. popular a 3 de o t b o opo içã notàriamente in 1 d I J t'

,Mos cuidado com as Imitações
vimento ele 11 de novembro. do p elo suces'sono. ,u u r, os, o

-

proc ama a pe a us Iça E- desimplespilulas"vermelhlnhas".

Próce"es "b UDN tem cer- Finalmente, quanclo as a- Poder demoeráticamente nos sincera. leitoral, em cuja respeitável Nunca a imilação vale tania
•

f
.

f' d 1
quanto o produto original imita-

cada o sr. Café Filho no seu purações parciais anuncia- OI con la o pe o voto? Definida, assim, sua posi- autoridade tôcla a Nação de- do. Exijam sempre os conceituo·

d T d 'd 1
-

b t' 1 f'd 'I' ·t'
das PILULAS VITALIZANTES (Côr

ap'a�nmento da Clínica São ram a eleição os nossos en o vencI o as e eiçoes, ção de inque ran ave 1 e ,- pOSI a sua ll'l'estrita confian- de Sangue)' poro VERMINOSES 9

Vicente onde constalltemen- cand i da tos, armou-se a seria descabido, estulto e até, dade ao regime e, aos impe- ça". INTESTINAIS e suas ANEMIAS.
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Tivéssemos dez homen� da env.ergadura moral de Ne- r Relralo sem reloq'ue u�a brec�1a ?�ra ,s�fisma's a interpretações ele acôrdo com

reu Ramos, certamente nao estal'lamos pa�sando tantas as suas c]lscl'lclOnanas vontades! Nad;l se faz na UDN com

aflicões assistindo a tanto'3 descontrôles, mergulhadOS em alma e entendimento. Tudo é feito com a técnica profis-

tantas destruições inúteis e verificando tanta aus�ncia de O Presl-dente Nele"U sional de promotor público. E' um partido que vive, das

_c.Qlnpostura e responsabilidade. Precisávamos de uma dú- ., suas exorbitãncias .e sob o calor do fanatismo dos seus

zia de Nereus para serem distribuidos pelos circulas poli- aqeptos que como todos os fanáticos, sãÜ" despersonaliza-
ticos como amostra de material raro e especial, como pa- ADALGISA NERY dos e esterilizados. E' gente que nasceu sob o método da in-

drão de dignidade e austeridade, compreensão e ,exemplo 'seminação artificial. Isto de implantar como título de

de como se deve ser brasileiro. O seu discurso aO tomar políticos meditem um pouco antes dos seus, desatinos. A honra, uma' vida de revolucionário não traz mérito a nin

posse na Presidência da República,. evidencia a sua inten- UDN 'só tem um princípio e dêle não se afasta, como todo guem. "Lilico" e "Sete Deâos" também são revolucionários, EV:I'TOU A
ção alta de procurar a pacificação dos filhos desta terra o valente fora da lei: impedir a posse de Juscelino. E por se interpretarmos as coisas como a UDN. As revoluções são

dentro de uma linha de entendimento entre OS homens de quê? Por 'acaso a maioria da família brasileira é obriga- justificáveis quando obedecem a um prog'I'ama de reivindi- EXPLOSÃO
boa vontade. da a ser udenista? Por acaso tem a UDN fornecido os me- cações no terreno social; quando, revertem à favor do de- BUENOS AIRES, 21 (U. P.)

"Jamais soube desempenhar postos de ,govêrno des- lhores exemplos de respeito às liberdades individuais e senvolvimento e da liberdade do povo. Estas revoluções das _ Graças à presença de e'S

merecendo a Lei ou menosprezando o culto do Direito a tem seguido com coerência as suas proclamações e conse- quais é composta a existência da UDN, não são revoluções pírito de um sub-oficial, um
cujo's moldes me afeiçoei. Menos porém ainda o saberei lhos constitucionais? Por aCa'So é ela' a dona do Bom e do é sim badernas e movimentos anárquicos. Visam à manu- atentado a bomba, num trem,
sem atenção aos preceitos cristãos em que fui educado e Direito para encontrar naqueles 'que discordam do s�u pen- tenção da desordem com a finalid!l.de de provocarem a fracassou. Pouco depois da

que me têm ensinado a ter consideração e dignidade hu- sarnento razões de traições à Pátria e falta de d�cência oportunidade do saque durante a destruição. A UDN é partida de um trem da esta-

. 111ana dos meus semelhantes e, por isso mesmo, com maior pública? Por acaso à UDN tem sofrido coações, tem sido composta ele homens, na sua maiOJiia, sem o' mais leve tra- ção, () militar cuja atenção
t" zão, a respeitar 03 direitds dos meus concidadãos". Isto. lesada em 'suas reivindIcações justas, tem sido humilhada ço de amor às relações humanas, 'sem o menor vislumbré havia sido despertada pelo
é falar como homem, como político e como brasileiro. Sou- e despojada dos seus direitos? Não. A UDN é o Pártido que de luta apoiada na grandeza e sem o menor sentido de cheiro de pólvora, conseguiu
besse a UDN praticar um dêstes dois primeiros, soubessem tem coagido nãosó os' outros partidos como todos Os go- respeito às liberdades individuais. No momento, o que in- apagar no último seg'undo a

os componentes des'3a agremiação defender a dignidade vernos através de uma de'scontrolada irritação e prepo- teressa a_os udenistas é impedir que a_ Constituição conti- mecha da bomba, colOcada
humana e acatar os preceitos cristãos, hoje o Brasil não tência para se colocar, coin o resultado dêste truque, nas nue de pé. Pouco importa que a ditadura militar seja im- no corredor ligandO' dois Va

estaria servindo de anedota engraçada para o estrangeiro melhores posições de mando e em funções prOveitosas. As pl-antada no país. Cada udenista sabe que mesmo sem gões. O engenho consistia
e de apreensão de alma. para os brasileiràlo Sem vi'sar aos Sua's absurdas reclamações nunca foram interditadas, ne- COngTesso por meio de ademanes e minuto.\), se infiltrarão numa caixa metálica de 10

interêsses dD país, sem a orientação do dever, sem o espí- nhuma humilhação lhe foi imposta por nenhum governo nos gabinetes governamentais para retirar sardinhas pa- centímetros, contendo um

rito de sacrificio, sem, ull1a parcela de amor ao próximo e_ e os seus direitos permaneceram' sempre intatos embora a ra as suas brasas particulares. explosivo muito poderoso.
sem o intuito de aperfeiçoar as própria's qualidades hu- UDN tivesse continuamente ultrapassadO as fronteiras dos Em VeZ de tantas inflações maléficas devíamos ter 'a Por outro lado, na noite

111anas, não haverá trabalho duradouro, e a Pátria su- direito.3 alheios. Mas a sua prepotência imperial, a sua inflação de Nereus Ramos aí sim, valia a pena gastar ener- passada, uma série de deto
Cumbirá esquartelada. A impiedade premeditada de alguns, aorta fascita, e seu desprezo pela colétividade, a sua arro- gias e entusiasmos com políticos do Bmsil. Ao menos de ,nações causou forte susto

conservados em ódios e ,vinganças, alimflntados no mais gância de principe destronadO, não permitem as variações procurassem imitar a ,conduta exemplar do atual Presi- nos moradores do bairro on

deprimente e,goismo, manobrados pelo descontrôle, esta 'entre o respeito humano e político, sob o equilíbrio' da Jus- dente da República po�ívelmente ter!amos esperanças de de Se encontra a sede da ..

Pobre mãe Pátria não terá resL3tência para subsistir e não tiça. Não podendo Ser tudo para a ,UDN ela não se con dias melhores. Mas não.·'intere'ssa à m�içria dos nossos ho- CGT. As explOSões haviam

Conseguirá autoridade para se fazer 'Ouvir pelas outras forma q outros tenham alguma parcela_ de bem e de Paz. mens, seguir '.o que fica realmente nas páginas da ,Histó- sido provocadas por simples
nações amigas, não terá o espírito sossegadO para admi- No partido da eterna 'vigilância não há sêre's humanos. Há ria., O que fnteressa é que os seus nomes saiam nO's jor- petardO's postos nos' trilhos e

nistrar as sua's riquezas e .dividir depois o qÍiinhão co1'res- uma coleção de causidicos 'lflalàbaristas; homens que vi- nais dO' dia! �"

que estouraram à passagem

P�dente ao direito ele cada filho. E' necessário que os Vem metidos nos dispositivos da lei, apenaS"à procura de (Da HORA, de 19-11-55) do bonde.

Do P. S. D. Nação, lho, considerando-se ali que
('psa tentativa poderá signi
f'icar uma provocação séria"Nunca sacrificamos os nossos compromissos com a morali

dade da vida pública, participando dos govêrnos sem a correspon
dente solidariedade, simulando uma oposição notoriamente in
sincera."

[.0 'gqvêl'l1o,' ou n40.

Os" oito méd icos são os

(lOis assistentes - Raimun

do de Brito e Aarão Benchi

mol, os três professores que

participaram da junta mé

dica que aconselhou o pre
si den te a .l ícenciar-se
Deolindo Couto, Genival

J�ndres e 'Teobaldo Viana,
e mais três outros, cujos no

mes não foram revelados.'

5rama'S de Belo Horizonte
trazem a n,otícia de que por
proposta dos vereadores da
Câmara Municip::tl de Dia

mantina, terra natal do sr.

Juscelino :Kubitschek, foi a

provada, uma indicação do

)refeito, mandando dar O'

npme do General Teixeira
Lott a uma das principaiS
ruas_ daqueli:\. ciclade.

MARECHAL RONDON
Cemendadorde Ordem da "Árvore

RIO, ei (V. A.) - Em sua níor, que agradeceu em no

me do grande sertanista
brasileiro. Estavaro. presen
tes à solenidade, além da fi
lha do marechal Rondon, de
legados de vários Estados e

representantes de socieda
des ma deíreíras.

"residê11cia, em Copacabana,
o marechal Cândido Mariano
da Silva Rondon foi alvo, de

expressiva homenagem da
Junta Deliberativa do Insti
tuto Nacional do Pinho,
cujos membros lá compare
ceram incorporados para
lhe fazer a entrega do títu
lo cle Comendador da Bene
mérita Ordem da Arvore, a

companhado de tlm distinti
vo de ouro de "Grande Ca-

................, .....
��,�,.,..l"'.·.·J-a.·........,......,._..·tA..·.�

PAPEL-MOÉDA EM

CIRCULAÇÃO
RIO, 21 (V. A,) - Segundo

quadro demonstrativo, or

ganizado pela Caixa de A

mortização, dos valores e im

portância das n'otas de pa

pel-moeda, existiam em cir

culação em 31 de outubro

findo, Cédulas de um a mil

cl'uzeiros, no total de

Q,.� 65,5{4.372.25p;50.
�t1Jn.ft0rrtªIido e-SS3J: .imj,"lQl:

tância com a. �x�tenfé' 'em:
30 de setembJ,'o último -

....

Cr$ 64.745,710.750,50 - verifi-

RUA "GEN. LOTT"
RIO, 21 (V. A,) -

cique". Inicialmente falou o

sr. Pedro Sales dos Santos,
presidente do INP, e Grão
Mestre cla Ordem, adian
tando que "daquela home

nagem participavam todos
os brasileiros, ql�e reconhe
cem no marechal Rond(m a

figllra exponencial do infa

tigáve-l trlb'allulcloJ' pela
gl:'andeZi1 da naçãO". ,Logo
após, usaram da pa'lavra os

srs. Lincoln Nel'Y, ainda, pe
la instituição, e Oliveira Jú-

."
.

"DUQUE DE

CAXIAS"

Prohlemas políticos

HAIA, 21 (U. P.) - O na

viõ-escola brasileiro "Duque
de Caxias, que fará uma vi
sita não oficial à Holanda,
:hegou a Rotterdam.

\&,_:
\�.

DESLOCAMENTO
RIO, 21 (V. A.) - O mi

nistro da Guerra transferiu
a sede do 12.0 Regimento de

Infantaria, de Juiz de Fora,
para Belo Horizonte e desta

cidade para aquela, o 1.0 Re

gimento de Infantaria. Tam
bém foi' deslocada de Ponta
Grossa para Curitiba a sede
da 5a. Divisão de' Infantaria
e da Infantaria Divisioná
ria da 5a. D. L passou de
Florianópolis para Ponta
Grossa.
Fica assim a nossãapital

privada do Quartel General
que ha mais d� três anos es

tava localizada na Avenida
Hercilio Luz 137.

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Esta Repartição, pala rêae de viveiros florest.ais, em

cooperação, que mantem no Estadn, dispõe de mudas e se

mentes de espécies tíerestaís e de ornamentação, para for
necimento aos ?,gricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orien'àção
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade .da ob-
tenção de empréstímes para reflorestamento no Banco do,
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a Gbten- --o-
- ., . -

I
O leitor encontr.r', DUC' co-çan �e mareree selarecímentos e requererem autorizaçan luna, informaçõea qua nac

.lta.,de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente a da imadiato:

I dirigir-se às Agências Florestais MuniCipais ou díretamen-> JORNAIS Talafoaa
•_, 10 EstadQ ••.••••••••••.•• 1.02%

sar:
..

,-
..

,-'--�--O---J--l!:.aF;!:m.!;:.lçao,
,situada .. rua Santoa Dumont nO.

61�iz��e�: T��d�':::::::::: ::g�:-r

e T 1 f" 247" C I P I 395 A Verdade 11.010

"S "

e e onet . ,,-- 'a xa oata, . Imprensa Jflei.1 •••••••• 11.688
,

,
Endereço telegráfico: Agrisiba _. Florianópolis, 8. C. HOSPITAIS

l/ ,A
',' (pr�::j�:�"�............. 1.114
�� (Portaria) Z.016

'* V."age'm com segur�nça
,Nerêu Ramo•.•...•...••••.811

- 0UI1AIfTE TODODIA, U Militar .••••••••.•...•••• 1.117, .,

, SãQ' Seboll-tlio (C••a da1'''
. nos I//lTlFJOI: s

rapI'dez I Satcl�) 1.1i1

t " .,.,� ..-I-II<L J � e I MaterD1dad�
Iroutor C.r-

%M'
�

·D}\'. ":..-R-f·� ��t�
- 80

NiAPiôóOR:sUi-BRASliuü: DOII;ª,f��:��:';;�;�: �;�
-'-? ..ii1:.. -

I, Florianópolis _ Itajaf _ Joinville � Curitiba Polieia (Sala ComiBE'rlo 2.038,,'I' -1-...J Policia (Gab. Deleiado).. l.ill4
�

, •

�

•

".. COMP�\NHIAS l!l.,

Ag'e"ncía: liaa Deodoro e8quina:da r:�:gpo:ausRua. Tenente .Silveira TAO ••••••••.••.•• ,..... 1.700
-Druz"iro do Sul •••.• .. 2.1100
Pan.ir •••••••••••••••••• I.illl
Varie ••••••••.••.••••••• 1.12i
Lóida Aéreo 1.401
Re.1 •.••.. , • • • • • • . . • . . • • 1.li8
candinavas •••..•••••••• 1.100

HOTJ!iIS
'

Lux ••••••••••.••• ••••••• 1.021

IMagestie •• , ....... '....... 2.276
Metropol ••.••.••.••••.•• 1.147
La Porta ••............• 8.321
Caeique _............... 1.4411
Central .• • • • • . • • • • . . . • .• e.694
Estrela, •..•••.•••. ,..... 1.171
Ideal .•.•.••••••••••••••• •••,.
ESTREITO
Disqae ••... ; ••..••••••••

'

i---"'"níôbiliária Miguel Daux
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto
umà casa a rua Deodoro c/13,50 de frente

de fundo.

4<
e 46,60

Uma casa e um lote a Avenida
Estreito

Santa Catarina

Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo
,

Um lote na rua José Candido da ::lUva - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
Quatro lotes, no centro da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis des-

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dinheiro.
Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 1° andar Estreito ou

Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis
Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prin-

cipal.
16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz.
Dois apartamentos (parte financiada).

:PRf·VESTIBULARES
PARA AS FACULDADE8 DE DIREITO, FILOSOFIa,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CURSO�B()SCO
l\latrícula: Livraria Líder, até 31 de agõsto,
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

8661.
Início das aulas: 1 de setembro.

12 sábado (tarde) - Farmácia StO Antônio �. Rua
Felipe Schmidt, 43

13 domingo' - Farmácia StO Antônio - Rua Felipe
Schmidt, 43

15 terça-feira (feriado) - Farmácia Catarínense -

nua Trajano.

I 19 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
Trajano

20 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
25 sexta-feira (f.estadual) - Farmácia Esperança
Rua Conselheiro Mafra
26' sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt
27 domingo - Farmácia Nelson -..:_ Rua Felipe

Schmidt
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

, IStO Antônio e Noturna Situadas às ruas Felipe Schmidt,
Anc:. .•• '. • • . • • • •• •• Cr$ 170,00 143 e Trajano.
Semestre , .. Cr$ 110,00

.

A pre.sen�e tabela não poderá ser ralterada-sem pré 'Nr Interior
_

'

Ano •••.•... , ...••• Cr$ 0,00 'Via autorização deste Departamento.
Semostre •....•....•.. Cr$110,OO
Anúnci J mediante -ontrâto, DR. CARLOS ENGELSINGOS ori"in4iB, mesmo nio pu- R g' d t C it I . br C ltóblicados, não serão de- olvídos. e I essan o a es a api a 1 ea I e seu ons u 01'10
A direção não .e responlat ilisa a partir de 2a. Feira, dia 31

p.el08 con.ceito. emitid.,,. DOI .:'� ! Rua Deodoro - Florianópolistteo. "llnadoD.

MINIST:ftRIO DA AGRICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA,FLO�ESTAL
',' REGIONAL

""CORDO" COM O ESTADO Dr.;

S.&NTA CATARINA
.

A V I S O

-

ESTADO
....... 11&.1

ADIIINISTRAÇÁU
Red;sçlo • Ofldaa., l rua Coo
lalhelro Mafr., n. HUI 1"1. 1022
- Cx, POltal' 1at,
Diretor: :aUB.N� 1.. _AJlOS,

'o

A. Delepcla Florestal Regional,
no sentidb d� coibir, ao máximo pos- Gerente: DO.l4INGOS ... 1>.

sível, as queimadas e derrubadas de Uh��iI, afim de impe- AQUINO

pedir os
_
desastrosos efeitos eéonõmicos \J ecológicos que Repre.enta .. tea:

acarretam tais práticas, torna, público e chama a atenção Repreaentaçõ.. A.. 8. L�rA.

de todos os propríetáríes de terras e lavradores em geral, I.t��a .3en.�or Uantal, 4.0 _ iO
para a exigência do cumprimento 'do Código Florest.a) andar.
(Deer, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. Tel.: 22-5024 -- :alo d. lnalro.

'Rua 15 de Novembro Z28 6°
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO andar ula UI - Sio P.ulo.

Nenhum proprietário de terras ou lanador pOderi'
proceder queimada ou derrubada de mato sem lollcitar, l
com antecedência, 'ü necessária licença da autoridade fio

I restaI competente, conforme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os tnrratores
sujeitos a penalidades.

BEFLOREST .\MJi;;NTO

\SSTNA'IURAS
N. Cap"al

INFORMAÇOES
UTElS

1/ BAHCOdeC�f�ITO POPULAR

I� AGRíCOLA • I

���,16 .. ,

F'LOrtlANOPOLIS - 5ró..eó.r�rln6,

J
, ;, \

INDICAO'OR PROF,$.SIO�AL\
DR.

RO�i��;�STOS
- Com pr'tlca no HoapU.. ) SI..

ORA. WLADY8UAYA 8R. I. LOBATO 'DR. WALMOR ZOIl&B Frabellilco .de Allla e .. anta
,

1II<TT 'DO
.

GARCIA C.n do Rio de J.nelr. jW. MUSSI.&:'.I..L&U. CLINICA MÉDICADO"4;.' .0 .p.relllo re.plr.Urle Dlpl..... (;iela ...eo!.... Ra· CARDIOLOGIA
TUBIIIRCULOS. elo..a .a 1te41d.. .. UlIIYIOf_ Contultório: Rua Vitor ,.,1-RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIJ. Ild.41, .0 Br••n reles, 22 Tel. 2675.
DOS PULMO.S �x.l ..t.rDo Jlor eoneuao" Ka- Horários: Seiundaa, Qu..rta. aClrnrela do Torax ternlda�e-Eaeola Sexta feiras:

Form.do poja f'.culd.da Nade- (S.nlco do Prof. OeU:t1o'" Das 16 às '18 hora•.
na) de Medlcln., Tllloloal.ta' e drle!lel Um.) Residê>ncia: Ru. Felip. Sell-1'llloelrurcllo do HOIlIIlial N.. Ix-I.t.rno 40 Serviço d" Ctrar- midt, 2a _, 20 'and.r, "p�. 1 _

rê. 1laIL:>II el••• HOlpl�1 L A. P... l' Co Tel. 8.002.Curlo de e.peclalba(,I,. ..1.' "

40 Rio lIe 1•••lro·
_

S. N. i'. Ex-I ..ter.... ., .X-aI 1II.. MediCO do Hospital de Caridade DR. HENRIQUII PRISCO.teDt. 4e Clnrcta lIe Pr.'. (T.. e da Maternida'!_e Dr. Carlol
PARAI80Gulmulelôl (8.141):. Correa

COUl: Falip. Behmlcl., II _ DO.NCAS D. SDHQUI:'l -
Fone 1801 PARTOS - OP.:aACO.S
�tenda Im Iaor. m.rea�c.. Con.: Ru. Joio Pinto D. 111,
Rea.: - Ra. ..tav•• 11Inlor, d•• 111,00 li 18,00. 110 .....

80 - Fone' !1st Pel. m.nlll .tana. dil-•

riament. no Ho.pltal "a
Carid.d••

Residênci.:
Rua: Gener.l Bitt9neoun n.

101. Telefona: Z.III1I.

MilI�ICO
Operaçõea - Doenç.. d. 8a

nhora. - Clinlc. de AcllIItoa •

Cura0 de 1hpecialisaçio no

Hospit.1 dOI Snvldore. 110 •• -

tado.
(Serviço do Prof•••ri.no ••

Andrade)
Consultas - PIl. m.nllA ao

Hospital de Cuid.de,
A tarde daa 11110 h. em dian-DR NEWTON te no conaultório 'J.u. Nun.'

DR JOS:f:' TAVAP.:lS''' D'AVILA Machado 17 :;Jlqulllll •• Tira-
,

� dentes. 'fel. 2766
IRACEMA CIRURüIA GIIRAL

I Residencia - n. :Pra.filanu
MOLE'STIAS NJ.RVOSAS • Doenç•• de Senllor•• - FrGet.. Coutiilho ,,4..
.I4JilNl' IHa _ CLINICA G'J:aAL 10&'t. - �letrlcli.d. l16ifea CLlNICA'.

1 II:� Consultório: Ru. Vitor .el- daDr Serv�ço N.cloDII • ..,oan- 'eles n. Z8 - TIlefonl' 1107. OLn!OS _ças Mentaa. •
u OUVIDOS - HAJ.IZ

Chefe do Ambald o:, llicl::- .

Con8ulta.: D•• 11 Iaor•• am • GARGANTA
M' tI

-

I
diante.

DOneP.i��l:tr. !lo ll«>opltal _ Resi�êneia; Fone, 1."11 DR. GUERREIRO DA I'ONS:lC..l
C lô' S t'A Rua. Blumenaa n. 71.

Ch t d S '" d OTORI'o m. an na
D011'NÇAS no APARRLHO DI

e e o ervl"o e -

Convulaoterapi. palo" :l1.no- GESTIVO _ ULCERAS DO .S= �O do HOBJ:ital de ,Florl.n6poll.
c�oQue ,e �&rdl.�l. In��lltn :�.- TOMAGO • DUOD.NO, .A.LIIR- ,�ossue a CLINICA o. APAJt.
pia. �alarlOterapl •• Palco,.cr••'_:1. GIA DERlI'IATOL'lGIA • CLI

LHOS MAIS lJODm:aNOS PARA.
CONSUL'l'AS: Me:rç.' • �t\i"" ,-

NICA G"J.A.L
-

TRATAMENT" da. OOIlNNCAS
ta. da. 16 à. li laora. ' •. ��'

P 1:
da ESPECIALIDAD:I

(manlai) DR. ",'ULIO AUPI % Consultai - pai. m.llllA.o
Rua Anit. G.r!b.ldi, elqul,__ FILHO HOSPITAL.

da General

Bittencour1l'1
'

À TAR01l - d.. • aa •
RESIDBNCl.lI &ua Boe. 1i',VII, PJx i�terno d. zoa ant ..rm.ri.

n'" CONSULTü�IO
139 Tel.2901

. a Serviço da calt�o-ent.rolo&l. I CONSULTORIO _ •••
.- da Santa Casa do RIO de J.nalro

IILHEOS nO Z
DR. ARMANDO VALJI.. (Prof. W. Bara_rdlnlm). REI';IDENCI.\ ,. FeUpa Scll-

RIO DE ASSIS
Curso

.

de n..nr�loci. (Prof. 'dt ° t13 Tel. 21116
_

IAustregeallo). mI n.
DR. MARIO WEN- Do. Servlçol ie ClhlJea W'lI!tll Ex interno do Ho.pita! m.ter -------�---

DHAUSEN ela A..l.têncl. MunJcip.1 e lieMI- nidade V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ
pltal de Carld.tie DOENÇAS INTERNAI DE ARAGAO

, 4 I
'

,

CLINICA I1JDlCA D.B C1U.A.N- eoração. 1i1.t6m.ao, luteati_o,
CIRURGIA TR.U.A'l'OLOGl.lCLINll,;A MÉDICA -n. ADULTOS (,lAS • ADULTOS fleado e vi.. bili.r... J:1D', .,..-

OrtopediaJ!I CRIANÇAS - A.larcta - rio. o itero.
Consultório: 10AQ Pinto, 11.Con8altórl'0 - Ru. Joio PiD' Conlult6rio: Rua Nlln.. fll.- Con.ult6rio' Vl�r ..iHl..

._:11_ DRS lI'i AI 17 diàriam.n ....to, 10 - Tel. M. 7611. ehldo, ., - Con._liall P. 11 ... ZI.
Melloa ao. S'bado.Consulta.'. D.. • �. • Itor�.. 18 hor.. Da. 111 ia 18 1l0rt.. '.. ..

- r, R 'dA' .. B i Ia Res: Bocaiuv. 11i.Resl'de"ncI'a, Ru•••te.,a. li ]ta":dênci.: Ru••sr.ell•• u,.l· 111-1 "nel.: ..aa (lei -". •

1781 F "'i8 Fone: - 11.714..nior, 41. Tal. 1.811. l Jl>.rmQ, i - Fonel ona:... .

•

DR. ANTONIO Dm
MUSSI

- lI'I1JDíCOS -
CIRURGIA JLtNICA
GDRAL-PART03

,serviço complCito a a.pael.!i
udo dai DC.NQAS D. S'_�RO-
'RAS, coa. moderno. m6todo. cI.
diagn§�co. e tr.tamento.
SULPOSCOPIA _ HIST••O -::;
BALPlNGOGRAJ'1A - II:I-::A' 0-

LISIO BASAL
. . R.dlote!'.LlIA pc!' Q.ela. carta&
Eletroeo.culaçlo - Mal... 'JUra
Violeta e Infr. Ver"lleUte.
C();:ulnltórlo: Rua Tr.j.nD. n. 1,

10 andar - .dlficio do .onteplo.
Hor"-rio: D., II .. 11 ÀO...II -

Dr. "OSSI.
Da. 15 la 18

IUSBI
Re.ldlnei.. A"••I.1l Trom·

powskf, 84.

DR YLM.'AR CORRM
CLíNICA I:'i1lDICA

CONSULTAS da. 10 - 11 lio"Ilor.. - Drll, ral.
-

Rua, Tlradllnh. ::I - Fone 1l;�lI5
•

DR. J'OLIO Dom
VIEIRA
.1JDICO

.SPIlCIALISTA •• OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA.
fRATAJI..NTO )I OPIIRAO();:3
lnfra-V,r"'elho - N,bIlHu". -

Ultr.-Bo.'
(Tr.ta•••t. '11 Ilil_lI1.. ce.

"lPer.çlo)
Ans:lo-r,thlo_copl. - 1i:4Iç,alia_.e
OCillotl - 1I0000,r.. r

.

,......
... Ot.-at.oladq.lol. (talee

•• Eata4i.)
Bod.rio da. • l. 11 ...raa ,

d.. 11 i. 1;: Iaora••
Conlult6riol - Rua Vi"r lI.l

rei.. II - ron. 11I71i.
Re•. - Jtu. São Jor.a I'

rone 1411.

'j'
CIRURGIÃO-DENTISTA

_ ' CONSULTóRIO - Edificio Partenon - 20 andar
DR. NEY PERRONE sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

Ml:1ND Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
Formado pl!l�. F.culd.d. M.ei. 3as e 5as das 14 as 18 horas. - 19 as 22 horas. '

n.ol de l'.edlcIna Unjo .nidad.
, .

do Bra.�l Confecciona Dentaduras e Pontes Moveis de Nylon
RIO D. JAN.IRO ---,:-- , --:-:-:-�::_:-----_Aperfeiçoamente n. "C... •• DR. ALVARO DE CARVALHO
S!lude São .iaual"

_ Mé(lico de Crianças _Prof. Fernando Paullno
.

Interno por I '''lOS do Sarnço! PUERICULTURA - PEDIATRIA - ALERGIA INFANTIL
de Cirurgia Consultório: -..::: Rua 'Tiradentes n. 9.lo. , Prof. Pedl'o d", Bon.ra

,

...tarlo por : .no na ....ter- Residência: - Av. Hercllio Luz n. 155 - Tel. 2.530 .

nidade - lIacol." Horário: _ Das 14 às 18 horas diáriamente.Prof. OUvio Roliricue. Lir::.
Interno por ! �no do P nto

Socorro
OPERAÇCBS

CLINICA DB ADULT �

DOBNÇAS D. J.NEúR.'I.S fCONSULTAS: :ho Hospital de
Caridade diáriamente pela ma- I
nhã.
RESIDBNCIA: - ]t. a

Shutel 129 - Telei.
Florianópolis.

I

,MARIO DE LARMO
CANTIÇÁO
M:ftDICO

CLíNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças '1nternas
CORAÇAO - .FIGADO -

lUNS - INTESTINOS
Tratam-ento ,moderno da

SIJ.'ILIS
Consultório - Rua Victor

MeireHes, 22.
HORARIO:

Das 11 às 18 horas.
Telefone: Consultórlo-

8.416
Rsidência: Rua J'o.. do

Vale Pereira 158 - Praia
da Saudaue - Coqueiros.
___________________

f

DR. ANTONIO C:r()}U:S DE
ALMEIDA
ADVOGADO

Eleritório e R••icenci.1
Av. Rereillo Lu., 111
Telefone: 11411.

Du.rt:l

i8.288 -

FARMÀCIA DE PLANTA0

DR. SAMUEL IFONSECA
. mRURGIÃO-DENTISTA

Clínica - Cirurgia
PROTESE: - Pontes Moveis e' Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIA: - Tratamento de canais pela alta

frequencia. _

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residencia: R. Fernando Machado

na. 5 - Fone 2225
Consultas : das 8,00 às 11 horas e das 14,00 às 18

noras.

Exclusivamente com hora marcada. .1

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLINICA ESPECIALIUDA DI
CRIANÇA!

Con.alt.. d.. II ,. 11 hor.. ,

.lle•.• Cou •• P.dte .Ieu.linllo,
12,

Dr-ÇoDstantioB
Dlmatos

ADVOGADOS
DR. JOS:S: MEDEIROS

, VIEIRA

M1l:DICO CIRURGIAO
Doenças de Senhoras

Partos - Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento

I e longa prática nos HospitaisDR. CLARNO G.
, de Buenos Aires

GALLETTI I

J CONSULTO'RIO: Rua Fe-
- ADVOGADO -

, .

Rua Vitor .lIirel•• , 110.

I
Iípe Schmldt, nr. 18 (sobra-

lONa: 1."118 - Florl.n6polill do). - FONE 3512.
DR. VIDAL DUTRAFILHO HORA.'RIO: das 15 ás 18

MÉDICO DE CRIANÇAS horas.
Consultório: Felipe Schmidt, Resídêneía: Avenida Rio

38 (das 14 às 17 horas) B 42Residência: Tenente Silveira, ranco, n. .

,. 130 (FIi>ne �65) Atende chamados

- ADVOGADO -

'aix. Poatal UO - ItQjA!
lanta C.t.rin••

Dr. Laura Daura
Clintea Geral

-

Especialista em moléstias de Senhora. e vias uríaã-'
rias.

Cura r�dical das infecções ajtudas e croll.lca., do
apareIho lrenito-urinário em 11mboa 08 sexo••

Dnenças do apareIho DiJ;estivo e do .lltem•••"Mo.
Horário I 10'71 ás 12 e 2'71 ás 6.
Consultório; R. Tiradentes, 12 - 111• Andar - FO•• i

::1246 -

Residencia; R. Lacerda Coutinho,
d.o Espanha) ....... Fone: 8248,

18 - � (Chácara

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL

Angustia-Col11plexos-Insonia-Ataques-Manias-Proble
mática afetiva e sexual.

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Psiquiátra
do Hospital-Colônia Sant'Ana.

CONSULTÓRIO - Rua Trajano, 41 ...:.:. Das 16 às U
horas.

RESIDENCIA - Rua Bocaiuva, 139 - Fone 2.901.

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA

�------------------------------------------------

DR. CESAR BATALHA DA SILVEIRA'
Cirurgião Dentis�a

Cl1nlca de Adultos e CrlançalS
Raio�'

.

Atende com Hora Marcada
Felipe Schmldt 39!A Salas 3 e 4

I t-

"

I Lavando com Sabão

'Virgem· ES1Jeciali�ade
da� Cla. IIIIIL INDDSIIIIL__JoluIllle•. (1I!lrca -!8gl,ltrad�)

economiza-se telDpo�·e' dmhelro,__-----------:--------------�-----------------------------------

,
'
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"O CHORO D'O BEBí!:"
Comecemos pela regra de

que todos os bebês têm. que
chorar uma vez ou outra.
Do seu sombrio fi morno

a conchego, são colocados
num mundo extranho e in
quietador - portanto, não
é de se admirar que chorem
de mêdo e insegurança. To
dos os bebês nascem com

dois temores básicos: o te
mor de cair e o temor de
ruídos bruscos. Ambos, na

turalmente são inconscien
temente associados com os

acontecimentos do parto.
Portanto, movimentos sua

ves e pousados ao tratar do
bebê, e uma voz igual e

confortadora, e a exclusão
de barulhos fortes, gradati
vamente. afastarão êsses te�
mores. Também, tecidos ma

cios, lisos e quentes são re

confortantes, enquanto sua

pele está se acostumando
ao novo meio.
Ao passo que estas difi

culdades naturais vão sen

do sobrepujadas o desenvol
vimento do seu pequenino
cérebro começa a criar no

vos e mais complicados pro-

lminuto
com

KOLYNOS'
lhe dá

essa protecão eXtra
. • -----t

- contra as carl�.

essa sensa,ãostr!
de frescor

.

_ agora também
•

em tamanhos G/GArlTE • FAMILlA

... -'" -'.,-., _.� .�_""'_".""-""""'",

r(

escravizar
Num lar

a mãezinha ...
normal, tôda a

questão se resume numa

pergunta: quem deve man

dar - você ou um pirralhi
n ho que ainda nem conhece
o próprio nome? A resposta
deverá ser dada por cada

/'uma ...

t Ig(adecimentd e Missa
GUSTAVO DE ASSIS

João A. de Assis e família, Dr. Gastão de Assis e

familia, Dr. João de Assis Filho, Alice Carpes de Assis e

familia, Dr. Armando V. de Assis e família, Dr. Fran
cisco de Assis e familia, Moacyr Carpes de Assis e fa
milia (ausente)' convidam aos amigos de Gustavo de
Assis.t ralecido em Santos no dia 17, para a missa de 7°

dia, que mandam celebrar, por descanço de sua alma, dia
24 (Quinta feira) as 7 horas na Catedral Metropolitana.

Antecipadamente, expressam agradecimentos.

Florianópolis, Terça-feira, 22 de Novembro de. 1955

CONViCÇÕES
RELIGIOSAS
(SNA) - "Mocidade Chi

nêsa", revista comunista pu
blicada em Peípíng, chegou à
conclusão que é difícil 'elimi
nar da mente dos crentes
suas convicções relígíosas.
"O povo pode quebrar qual
quer ídolo, mas convíccões
religiosai; não são tão fãcil
mente eliminadas de suas
mentes - isso precisa ser
feito por meio da persuasão
e educação," disse a referida
revista.

blernns, Durante as primei
ras semanas de vida, sua

completa inconsciência de
tudo qUe o rodeia, permiti
rá que permaneça, durante
longos períodos de tempo,
sem sentir solidão. Mas,
conforme vai se desenvol
vendo, é fácil observar como
parentes super-zelosos dis
turbam seu contentamento
an terior com excessivas a

tenções. Logo o pequerrucho
começa a se sentir infeliz
sem essas atenções e, quan
to mais infeliz, se torna,
mais' suas cordas vocais
anunciam 'sua solidão.
E, se os pais obedecerem

con tinuarnen te a essas exi
gências, deixando-se ficar
nervosos e aflitos (e ten
sões nervosas se comunicam
ràpidamente aos bebês), es

tarão no melhor caminho de
ter um chorão crônico, que
lhes tirará todo o prazer
que possam ter no filhinho.
O bom senso aconselha a

deixar o bebê chorar. Natu
ralmen te, primeiro você de
verá verificar se está bem
de saúde, sequinho e confor
tável. Uma vez assegurado
que tudo está em ordem,
deixe que desabafe as má
guas à vontade.
A mãe excessivamente ze

losa somente estará arma

zenando aborrecimentos pa
ra si própria - aborreci
mentos êsses que durarão

I

até a adolescência. Fortifi-
I__
que seu coraçao e nao corra

para o lado do berço, tôda a

vez que seu principezin ho
chorar. E daí, se êle não

consegue se virár e se dei
tar sôbr., a barriguinha, lo-
go na p.rimeira

. tentativa. Vende-se uma Plaina de

E daí, se estiver batendo a 3 (três) faces para benefi

cabecinha contra as grades ciamento de madeira. Fabrí

elo berço, 11 um ataque de cação Alemã, ao preço de

fúria-mirim. Seu coquinho é Cr$ 35.000,00.
bem mais, resistente do que- Ver e tratar em Oliveira,

. você pensa e não te�'ha me- . Martins & Cia.

do, que ele não se machu- Rua Francisco Tolentino
cerá. A prova dos nove, para ou Fone 3802.

ver se a crise de gênio é só

fita, é chegar perto do ber-

ço uma só vez. Se o pequeni
no malandro para de cho

rar, ensaiar seu mais cati
vante sorr-iso e espernear
alegremente as perninhas
Jorduchas, é sinal que .êle
está apenas tentando ver

até anele chegam as suas

fôrças na tarefa diária de

Acrescentou que "idéias re

ligiOSas podem ser oblitera
das da mente do Povo atra
vés de uma constante propa
ganda ateísta".

l/�:-;:!::'

VENDE-SE

Hertape
em ampolas ou frascos

Outros produtos
Hertape:

Lombricln e

Zooverrnll,

.Lab�i·ãygf�1�·/ -

-

HERTARE:a.Jda.
.

-

': -:.'_. i-_.- �.::.::,:,,:._:t,'':'';<�'': . _

". Ru�, C'ardO$o, 41
.

C:P. ,�92 �.Bélo Horizonte
.

.

REPR. NO PARANÁ E STA. CATARINA:
Enio Rosas & Cia. Ltda.
Praça Barão do Garauna, 67

C. P. 320· Tel. 208· Ponta Grossa
Estado do Paraná

Você tem

em casa

• •

(INSETOS IMUNiZaDOS)
•

comuns - com NI,XA fLUIDO. Mosquitos,
môscas, pulgas, baratas ... não há', inseto. que

resista à ação fulminante de NEXA FLUIDO.

À venda no fornecedor mais próximo.

Distribuidores exclus.vcs i RAMAR S. A.

R, Mllrechal Deod�ro, 528/30· C. POII,?I, ;45 - Tel. 3225 - CurItiba

I

"'-i'

l Tôda Cc família
sabe o quequer...

.

'. (E quem sabe....sabe
��

.
sucessivas geracôes Toddy- ae

. c
identificou entre milhões e milhões de

pessoas como o alimento mais delicioso, mais

completo, mais seguro. mais puro e mais presti

giado. Entre cdultos e crianças, em todo o

mundo, o delicioso Toddy ocupa um lugar privilegiado.

Quente ou frio, pela manhã, à hora da merenda,
'. I

com as refeições ou entre as .refelcões, a
i �. y.,- �
qualquer hora, Toddyé reconíor

• M� �
tan te, alimentício

_
e

_
d.eli.çiQ.S�

Toddv: contém
-

c6Icia,- fe"o, fOI--;
fatos, proteínas, carboidratos a

vitaminas, cientificamente dosa
dos, para render o mdximo da
oll_YiçQQ, E Toddi da g_!u�!tI.)

";;J����,,�, �
.. � .,. ",

roddy é o alimento de

canfian�a para tôda a

familia. Taddy l único.
Toddy não tem nem

podo for .imj'ares.
UMA LATA DE rODDr EM CASA f UMA-'6ij,.
PfRMANfNTi O. �ÚDf� iNiBG1A_IJ�'

,
Deus. " tudo nos proporciona ricamente para nosso

gôzo. (I Tim. 6:17). Ler 1 João 4:7-12.

Agradecime�nto
. Julio de Oliveira e Silva, primeiro tenente da Re

serva da Aéronautiva, vem, por êste meio, ornar público
o seu agradecimento ao dr. Newton d'Avila, pelas aten

ções, carinho, competência' e zelo profissional com que
;e houve na milindrosa intervenção c lrúrg ica a que /oi
submetido no Hospital de Caridade, no corrente mês.

Agradeço, também, ás exmas. e revmas, irmãs de C,,,,
ridade e ao corpo de enfermeiros e assistentes do Hospi
tal pelas inúmeras provas de cortezia e tratamento dis

pensado..
Ao -dr, Danilo Freires Duarte, competente anes :c

sista, a sua gratidão pela eficiência e pelas aténções,
A todos enfim a sua ímorredora gratidão.
Florianópolis, 17 de novembro de 1955.

Julio de Oliveira e Silva

Céma
.
Biblía na Mão

22 DE NOVEMBRO

.. � .. ._..........:..

«No teodculo,)
TERÇA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO

Em Lake Jurialuska, N. Carolina, podia-se ver o Sr.
J. B. Ivey no seu jardim de dálias tôdas as manhãs. Tinha

por costume colher as dálias e colocá-las na calçada com

um cartaz: "Sirva-Se de uma." Com prazer eu escolhi
uma linda dália e levei-a para embelezar meu quarto.

'Deus oferece-nos uma fonte inesgotável de bênçãos
e convida-nos a servir-nos delas. Elas são a vida, o ali
mento, a família, os amigos "Deus ... tudo nos propor
ciona ricamente para nosso gôzo." Dá-nos um coração no

vo, a 'fé, a graça, a fôrça. Êle nos dá seu Filho e por Êle
2. vida eterna.

'

"Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo! Por sua grande misericórdia, nascemos de novo

para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus
Cristo dentre os mortos, e para uma herança imperecível"
incontaminada e imarcescível, guardada nos céus para

ORAÇÃO

r '_'

f ,pi·,_.....
·-

....-_,'-iõiiiii;jiitõi-_,

Graças te damos, ó Paí, pelo perdão, pelo novo cora

ção e pelas inescrutáveis riquezas do amor e do poder de
de Cristo. Ajuda-nos a crescer no conhecimento e no

amor de Cristo, nosso Salvador e Mestre, que nos ensinou
a orar, dizendo: "Pai nosso que estás nos céus ...
Amém."

......

HOJE NO PASSADOPENSAMENTO PARA O DIA
A .gratidão é uma expressão da. semelhança com

Cristo.
-

J. R. SAUNDERS (BRASIL)

-

nao empregou

A data de, hoje recorda-nos que:
em 1.766, Lajes, a "Princeza da Serra", foi fun

dada pelo Capitão-mór Antonio Correa Pinto de Macedo
- em 1.767, uma "ordem régia" mandava concluir

a Fortaleza em volta da Ilha de Villegaignon, então cha-
.

mada Serigipe; \
.

- em 1.773, na Colonia do Sacramento, de cuja
Guarnição fazia parte seu Genital' Alferes de Ordenan
ças Felix da =Costa Furtado de Mendonça, nasceu José
Saturnino da Costa Pereira, que veiu a ser Tenente-co
ronél do Imperial Corpo de Engenheiros e lente da Esco
la Militar, Ministro da Guerra e desempenhado impor
tantes comissões. Faleceu no Rio de Janeiro em 9 de
Janeiro de 1852;

- em 1.808, Luiz Alves de Lima e Silva verificou
praça, como Cadete de 1° Regimento de. Infantaria de
Linha do Rio de Janeiro;

- em 1.839, o Barão de Jacui (Francisco Pedro de
Abreu), entrou no Rio Pardo, pondo em fuga os revolu
cionacios do 'I'enen te Coronél Dornelles;

- em 1.851, Luiz Alves de Lima e Silva, acompa
nhado de seu Estado Maior e seu Piquete, partiu de seu
acampamento para a Colónia do Sacramento, onde che
gou no mesmo dia;

- em 1.904, no Rio de Janeiro, faleceu o bravo Ge
neral Silvestre 'I'ravassos.

NeXa
.

FLUIDO

ANDRÉ NILO TADASCO

-INSETICIDA DE FÓRMULA ALEMÃ

Igual só no preço aos inseticidas comuns

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê de

Deus e da Santa Sé Apostolica, Arcebispo Metropolitano.
Assistente ao Solio Pontífícío, etc.

Aos que o presente Edital, virem, saudações" paz e

benção em Jesús Cristo.

Fazemos saber, que ele acordo com a praxe estabeleci

da e a piedade dos fieis, celebrar-se-á no dia 25 do corren

te, feriado estadual por decreto-lei de 12 de julho de 1938,
a festividade de Santa Catarina, Virgem e Martir, Pa-

droeira da Arquídíocese e do Estado, pelo modo que segue:

1) A's 10 horas, Missa Solene, com AssisteÍÍcia Pontí

ficaI.
2) A's 16' horas, Preeíssão com a imagem de Santa Ca

tarina, para a qual convocamos todas as entidades e insti

tuições católicas desta Capital que, nela deverão tomar par

te, designadamente pela seguinte forma nesta mesma or

dem:

Cruz processional, Grupo de anjinhos, Colegio Coração
de Jesús, Asilo de Orfãs, Orusadinhos, Congregações Maria
nas Femininas, Associação de Santa Terezinha, Associação
de Santa Zita, Damas de Caridade, Apostnldos da Oração,

, Ordem Terceira Feminina, Ação Catolica, Abrigo de Meno

res, Colegío oatarínense, Congregações Marianas Maseu-
"_�

linas, Irmandades, Ordem Terc�ra, Carro Triunfal, Rev-

Cmo. Cle.ro, Palio conduzido p�las Autori.dades especialmen-!. O N C U R S Ote corrvídadas, Banda de MUSlCa e povo.

Antes da supra-mencionada hora, as referidas Asso

ciações e Entidades se postarão dentro, no adro ou mesmo

fóra da Catedral, cada uma no lugar que lhe fôr reserva

do e competir no préstito.
cada Associação deverá apresentar-se' com os respectí

Vos estandartes e distintivos.
O préstito desfilará continua, lenta e initerruptamente,

i. é, sem qualquer parada nem precipitação na marcha.

Os fieis e famílias que não puderem acompanhar a pro

cissão deverão postar-se nos passeios das ruas do trajeto,
para assistirem à sua passagem.

O préstíto obedecerá 310 seguinte itinerário: Praça 15

(lado do .Palácio), Ruas Felipe, Schmidt, Deodoro, Vidal

Ramos, Arcipreste Paiva, Pereira Oliveira, lado do Ipasé),
Rua Anita Garibaldi, Av. Hercílio Luz, Rua Fernando Ma

chado e Catedral.
Para a' solene Procíssão convidam-se as meretíssimas

Autoridades, os fieis e a população. em geral.
Sendo costume, aliás muito louvavel e píedõso, enfeita

rem e ornamentarem os fieis as ruas e fachadas das casas

em circunstancias semelhantes, o mesmo se pede e se es

pera por ocasião da Procissão de Santa Catarina, gloriosa
Padroeira da Arquidiocese e do Estado.

Desde já hipotecamõs bençãos a todos quantos de

qualquer modo concorrerem para o brilho da Procissão da

excelsa Padroeira.
Florianópolis, 12 de Novembro de 1955.
De ordem e comissão de Sua Excia. Revma,

Mons. Frederico Hobold, Vigario Geral.

José Renato de Souza, P,rovedor da Irmandade do SI.

Sacramento
Heitor Dutra, Secretário.

Festividades de
Catarina

Santa

PADROEIRA DA ARQUIDIOCESE E DO ESTADO
EDITAL DE CONVOCAÇAO

.............................� .

I Restaurante Napoli
I

RUA Karechal Deodoro ... .

Jbn LaiN,. no lU1 do BrU1l, o melhorI .

DUCODM eapeclal para OI aenhor.. "fIaJan_.

•
•

•
•••••••••••••••••� a•••••••••••••••••••

\lende�se
.- 'e

Uma linda casa de madeira, toda pintada a oleo,
envidraçada, venezianas, com 7,40 de frente 9,00 de fun

dos,. varandão, 3' quartos, sala, varanda, despensa, agua,

luz, chuveiro eletrico, fogão econômico, tanque, 'quintal
com 'arvore' f'ru tif'eras, muro na frente, etc: por 120.000,00,
sita a Rua Campos Novos 63, nésta Capital. Motivo:
viagem.

.T'ratar no
- tÍiesmo' endereço.

.

.�
�

DEPOSI18 (Procura-se)
Importante firma procura para alugar, com área dJL

300m2, de preferência 'com terreno ao lado. Cartas para
'Avila" na Redação deste jornal. •

Emprêgo
Grande Empresa nacional tem algumas vagas pura

rapazes para serviço externo. Boa remuneração. Respoe
ta a êste jornal, por carta escrita pelo próprio punho, ao

nO 160.

BAR E. ARMAZEM
Vende-se um l>Gm montado bar, tendo uma sorvete

ria e armazem cor» um balcão frigorifico.
Ver e tratar no Empório Barriga Verde na Av.

Mauro Ramos 213.

E·MPREGO
Rapaz capacitado- para Qualquer serviço Procura em-

prego.. "

Informações no Albergue noturno com o senhor An-'
tônio Campos Rua General Bittencourt;

.-
_._------- ,---

CHURRASCO ?
•

ALI NA CHURRASCARIA SÃO JORGE, NA RUA
FREI CANECA N° 103 É O MELHOR. NÃO PASSE
I\'1AIS A "PONTE.A PÉ" PARA UM BOM CHURRASCO.

ATENDEMOS ENCOMENDA PREVIAMENTE PE
LO T.ELEFONE 2727.

!

I Um terreno com área de

729m2 situado na Coloni

nha, Estreito, por preço .de
e das ocasião. Tratar no Escritó

rio Contábil-Imobiliário Per
Nunes Pires, 18 - rone, Rua Deodoro, n? 11.

Florian ópolis .

Você sabia que •••

....�

rir!' U/\,1{1 ENOfJME
9u14NrlOArJE DE
PIZO{:I.s.5,ONf)/S
OCuP{lDOS EM
TI<;:JBlh HOS E:

» P�OÇISSÓE5
""O COMPLETtlMENTE:

;: �E23��';%S
Ptl12A QuE
asrat: fJ J?. (.)M.

lt/Y »oucas tJNOS

f./TIlf.fSI CIR.CUL" t:il//I
uNIR TONEL.t:iDR DE
MO€D/JS DE OuI21:)
PIi/Hi CQD4 16
TONEL t:1D4S Dê

MOE:D//S
DE

PJHITA,

\

Senhores Comerciantes
e Indusfriais

o Impôsto de Renda pago- sôbre o lucro real, apura
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa

guem somente o irnpôsto devido, encarregando o nosso
Escritório da feitura das suas 'escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas,
ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRONE

Rua Deodoro, n? 11 -- Caixa Postal nO. 355 -

Fone n? 3222 -- Florianópolis.

Vende-se

--

SERVI'ÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
.

INDUSTRIAL
O SENAI, por seu Departamento Regional, torna pú

blico qUe se encontram abertas; até o dia 10 de dezembro
de 1955, as inscrições ao Concurso para o preenchimento
das vagas dos seguintes cargos da Escola de Aprendiza
gem de Blumenau:

Instrutor de AJUSTAGEM
Instrutor de TORNEARIA MECÂNICA
Instrutor de ELETRICIDADE
Instrutor de MECÂNICO DE AUTOMóVEIS

VENCIMENTOS:
Cr$ 3.600,00 (três mil e seiscentos cruzeiros) men-

3ais,. com direito à gratificação anual correspondente a
.m mês de vencimentos, aumentos quinquenais, premo
iões, reajustamentos e cursos de aperfeiçoamento. Even
.ualmenta terá direito à moradia.

CONDIIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO:
a) -- Idade entre 21 a 35 anos'

b) -- Quitação com e-Serviço Militar;
c) -- Apresentar uma fotografia tarrranho 3x4 cms.

AS PROVAS VERSARÃO SÔBRE:
a) -- Con hecimentos gerais;

.

b) -- Conhecimentos técnicos;
c) -- Execução de uma peça do ofício.
As provas para mecânico de automóveis versarão so

mente sôbre os itens a) e b). Serão realízadas na cidade
de Blumenau,.' durante a 2a. quinzena de dezembro, em
data préviamente determinada. "

Outras informações sôbr., assuntos relacionados com
o concurso serão prestadas aos interessados, na séde do
Departamento Regional do SENAI, Rua Tenente Silveira
25, em Florianópolis e nas Escolas SENAI de Blumenau
e JoinvilIe.

'

,

Uma copa laqueada, côr
verde, com 6 cadeiras esto

fadas, uma mesa elástica e

'uma cristaleira.

Preço: Cr$ 4.000,00.
Tratar na Avenida Mauro

Ramos, 245, ou pelo telefone
3.289.

-

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS �ANCTOS SARAI'''A

atende aos interessados diàriamente das 9 às 12
14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Feliciano
I'el. SU3.

Vende-se

Romance de SALIM MIGUEL uma EDIÇÃO SUL"

Distribuição da:
LIVRARIA ANITA GARIBALDI LTDA.

Praça XV de Novembro, N. 27 -- Florianópolis

FLOR'AN
!)

--

-_.

..

POLIS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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TEATRO I[VftROlDE CARVALHO
TEMPORADA-OFICIAL DE INAUGURAÇAO .'

(7 a 16 de dezembro de 1955)
SANDRO apresenta:

MARIA DE.LLA
. CO.STA

VIVENDO JOANA D'ARG EM

ALDERACY l\HTRICY

I Duas�Eslrêlas
o CANTO DA COTOVIA

de J. ANOUILH - Trad. de R. SILVA e J. ALVIM
E TODO O ELENCO DO "TEATRO POPULAR DE ARTE"

ATRIZES: FERNANDA MONTENEGRO, MONÁ DE LACY, WANDA KOSMO
ATORES: BENJAMIM CATTAN, EDMUNDO LOPES, FÁBIO SABAG, FAUSTO

MACHADO FERNANDO TORRES, LUIS TITO, JOSE' TÁCITO,
MILTON MORAIS, SANDRO, SERAFIM GONZALES, SÉRGIO BRI

TO, ZE' LUIZ PINHO.

No céu profundo e azul, ao fim de çada dia,
Duas lindas estrelas loiras espiavam;
E ambas, toda manhã, saudosas, se apagavam,
Fugindo à luz do sol que aos poucos se espargia.

Uma delas ficou, depois, mais luzidia;
Outra foi se apagando aos olhos que a'fitavam;
E assim; cada vez mais e aos poucos se afastavam,
- Como acontece a alguem nesta vida erradia.

..c-ooo-

DIREÇãO GERAL DO GRANDE "METEUR-EN�SCENE" ITALIANO
GIANNI RATTO

�üo-
.

"A MIRANDOLINA"
de GOLDONI - Tl'ad. de R. Jacobrbi

"A MORATólUA"

Tu ._ que és aquela estrela que ficou luzindo _

Que passas a cantar pela existência em fóra,
E qus tens a ventura de viver sorrhrdo,

Não vás te admirar se alguem me vir chorando.
_ Eu fui 'Ui pobre estrela que se foi sumindo;
Tu és a venturosa que ficou brilhando! ...

Florianópolis, Nov.' de 1955.

Por haver contratado afamada modista do Rio de
Janeiro, "A FLORICULTURA" avisa as suas distintas1 - Põe-se a água para clientes e a sociedade de Florianópolis, que caba de reaferver juntamente com. a
brir o seu atelier de costura.manteiga. _ .

2 _ Quando- estiver. ':fé- Trabalho garantido em talhe anatômico nos mais re-

vendo retire-se do fogo e
centesmodêlos.

junta-se aos poucos. a fari
nha de trigo, mexendo' séil'í
pre C.Q!ll uma colher de pau.

3 - Volta-se-a. panela para
o fogo sem parar de mexer

até ficar urrr angú duro.
4 - Deixa-se esrríar um

Pouco para, depois -Iuntar os
três ovos, um a um e em se

guida o queijo ralado, - .: c

5 - Tira-se então 'a 'massa
com uma colher de sopa pa
ra ir colocanda-rra frJgidiürá
com gordura quente, ou num

taboleiro Para ir ao forno.
(APLA)

.. �

ANIVERSA'RIOS

FAZEM ANOS4 HOJE:

- sr. Jaime Oarcia, alto

funcionário do í.A.P.C.
- sr. Fernandes Mendes de

Souza Filho
.

- menina Leda, filhinha
-oohdo - sr. Waldemar de Melo

Dias, do alto comércio desta

praça;
- sr. Hilton Cabral Farias

_

� sra. Iudia Fernandes
Woods, esposa do sr. Th:omaz
Woods.
- sr. João di Luz Ferreira

-

- sr. Durvir Cunha Car-

reírão, runctonárío do IAPC.
.; sr, EduvIges .Souz}t
- sta. Sulamita Bonnassis,

filha do sr: Oscar Bonnassis'l- sra. Felicidade Juha, Ra-
o mos; espo�a do sr. Domingos
Ramos;
- sra, Cecilia B. Macedo

- sta. Maria Marenes

Campos.

NOIVADOS

� Com a prendada senhori
ta Clara Rasveler, dileta fi
lha do

.

nosso conterrâneo,
Sr. João Rasveler e sua f;:t
lecida esposa, D. Gertrudes

. Rasveler, contratou casa

mento o Sr. Ivon Silva, filho
do Sr. Rogério Silva e sua

exma. esposa, D. Maria Ade
laide Silva, residente' no
sub-distrito do Estreito, nes
ta Capital. Aos distintos
noivos, os nossos parabens.

Experimente Boje
BOLINHOS DE QUEIJO DE

MINAS

•

INGREDIENTES:

% 'litro dágua
25 gramas de manteiga
50 gramas de farinha ele

''''' trigo
I 3 ovos

50 gramas de queijo de Mi
nas ralado.

MANEIRA DE FAZER:

ALMOND1WAS DE BA
... , �: TA'l'.AS .

..

'

.
. INGREDIENTES:•

t - - • - �_. r· -
•

. AI·glimas' batatas cozid�s
com sal
Um ,P\l;U00 .zle- carne dê

vaca ou- de galinha-
2 ovos

•. " .. "
.

..

1. colher de manteiga
Cheiros pícadinhos .:

."

·r·�Y2 colher de' farinha de
tr igq

.

-

�

de Jorge Andrade

"MANEQUIM
de Henrique Pongetti

ASSINATURAS PARA AS QUATRO RECITAS·
RESÉRVAS ATE' O DIA 20 - TELEFONE 3.316

- PREÇOS POR RECITAS -

Camarotes - Cr$ 500,00 - Poltronas - Cr$ 100,00 ._ Balcões - Cr$ 80,00
FANEIR'A DE FAZER:
1 - Passe as batatas no

passador. Passe também a

carne na máquina e mistu-
re os dois.

2 _ Ligue bem a massa

com os ovos, a, manteiga, os

cheiros picadinhos e a man-

teiga. I xlco.
3 _ Faça bolas com essa Informações grátis.

massa e' cozinhe em caldo Referências de assuntos
de carne ou de galinha, ou terminados satisfatoriamen-
f'r'lte na gordura. te.

4 _ Sirva com um môlho Trav: do Ouvidor, 36-2°:..s/

picante. (APLA) 25 - RIÓ DE JANEIRO.

Div6rcio
E novo casamento no Mé-

AJUDE A SUA CANETA '4'1\
A DAR-LHE O MÁXIMO

(i!'[k.�.,
�

�...�- \ �' �
,

-----------
t . � � t,-

r.!...'\,\�ll.:f',.�USE
..�

\

,'� _ ��
..��

..::,./'. -J

Parker '

--_\�'> z:

luink
Você poderá evitar aborreci

mentos, usando na sua caneta

tinteiro exclusivamente Quirik.

-a única tinta

que contém

Solv�x, um ingrediente especial
-

d�"Quink,· limpa -reaímente a

sua caneta-tinteiro à medida

que escreve. Evita entupimen
tos, gomosidades e danos cau

sados pela corrosão. Encontra

se Parker Quil'lk em seis cô-

lialv-x

Representantes exclusivos pa·ra todo o' Brasil

COSTA, PORTELA & elA. �

Av. PTe&idente Vargas, 435-8.° andar - Rio de Janeiro
SaDia CaturinQ • Machado' (Ia. S A. Comír�io a A,inele".

Ru, SaHcnha Mal'h,ho, I . Fiar anóPolJ.

ALTA COSTURA

A FLORICULTURA
Rua Felipe Schmidt, 46 - Fon.e: 24-@.

Participação ,

RUBENS VICTOR DA SILVA e MARIA CARMEN
M. DA SILVA participam, aos parentes e pessôas amí
gas, o nascimento de seu fiÍho PAULO ROBERTO ocor

-rido no dia 17 de novembro, na Maternidade Dr. Carlos
Corrêa.

Puro linho para ves.idos
ia �r$ ttO,oo,

Que o preço acima é mesmo barato, não há dúvida..
.

Os próprios leitores o confirmarão. Um linho puro, um

linho em lindas tonalidades, custando apenas Cr$ 110,00
o metro, hoje em dia é algo surpreendente mesmo que
'seja de A MODELAR, o estabelecimento que tem o con

dão de proporcionar altas e boas surpresas à sua f'reque
zia. Mas não é apenas o linho para vestidos- que A MO
DELAR está vendendo barato. Ante-ontem, deparamos,
tal qual, certamente, o fizeram centenas e centenas de
outras pessoas que foram observar as vitrines dêsse �!

tabelecimento, deparamos, diziamos, com uma exposiçâo
de colchas, cujos preços igualmente achamos notável-

Imente em conta. Bastará citar as conhecidíssimas mar

cas Columbia à Cr$ 157,00; Sevilha à Cr$ 249,00; Amélia
à Cr$ 183,00; Japoneza à Cr$ 455,00 e Leila à Cr$ 312,00.

Vimos igualmente edredons de seda feitos à mão,
duplos, com finos babados pelo preço convidativo de
Cr$ 895,00 .

São preços assim que focaliza.m e impõe simpática
mente ,A MOLEDAR à preferência do público.

AGRADECIMENTO E MISSA
MISSA DE 7° DIA

A família de Maria Cereda (Tata), profundamente
consternada com seu falecimento, agradece .acs Drs. Ar
mando Valéria de AS'Bis e Fausto Lobo Brasil, pela dedica

ção prestada durante sua enfermidade, bem como ao

Revdo. Padre Agostinho e tôdas as pessoas que enviaram
telegramas, flores, e a accmpãnharain até sua última
morada.

Outrossim, convida a0'3 parentes e pessoas de suas

relações, para a Missa que em intenção a SUa alma man

da celebrar dia 22, terça-feira, às 7 horas, na Catedral

Metropolitana, no altar de Nossa Senhora.

Antecipadamente agl'aclece a todos que comparece-
rem a êste ato de fé cristã.

.

Aos sócios do Coqueiros Praia Clube
A VIS O'

Afim de regular izarem sua situação face à fusão
ultimamente procedida convidasse os asaociados : do an

tigo Coqueiros Praia Clube a comparecer na Secretária
do Doze, aberto diariamente das 8,00 às 11,00 horas.

Os associados fundadores receberão o seu .diploma
de sócio beneméritos no baile de S. Silvestre.

Os associados proprietários mediante entrega' da
quota do C. P. C. receberão três ações nominaes do Doze
e por quota especial de mil cruzeiros, uma ação nominal.

Os associados contribuintes, proprietários ou funda
dores devem trazer dois retratos de 3 por 4 para si e um

por dependente (esposa, filhos menores, filhas etc.) des
de que ainda não pertencem ao quadro social do Doze.

A esses associados serão iniciada a cobrança das
mensalidades deste Clube a partir do mês de Dezembro.

A partir do dia IOde Janeiro de 1956 só será per
mitido o ingresso nas dependencias sociais do Departa
mento Balneario (antigo Coqueiros Praia Clube) medi
ante a carteira social do Doze.

BRICABRA'QUE

JOAO MEDEIROS VIEIRA

CLUBE DOZE DE AGOSTOO mundo é enorme bricabraque imenso,
Que num dia de faina é revirado,
E num confuso labirinto extenso,
Multicor, multiforme, situado.

Mas nem tudo (a antiquário tem. bom
E' preciso; ou antigo, ou desgastado,
(Do contrário seria um contrasenso),
Nem tudo é igualou uniformizado ...

senso)

Enfim, quinquilharia... raridade ...
E camada grossa de poeira e ranço
Cobre tôda essa estranha. variedade ...

Dessas mil coisas, porém, que engraçado
Ficará tudo um dia p'ra balanço,
Quando êsse bricabraque for fechado l ...

(Do livro "Noturnos", a sair em breve)

BORDADOS A MÃO
. -EIPS-!."la-se na Rua Felician.o Nunes Pires 12., A DIRETORIA

�:

Preceito do Dia
PERIGO DE ESGARAVATAR

OS OUVIDOS
A membrana do tímpano e

a mucosa. Que forra o canal

elo ouvido são muito delica

I das. O mau costume de lim

par os ouvidos com palitos,
grampos, fósforos ou lápis,
pode ferir uma e outra, bem
como facilitar o desenvolvi
mentõ de germes e, em certos

casos, até romper o tímpano.
Procura obter de, seu mé
dico conselhos sôbre a ma

neira como deve limpar OS

ouvidos. - SNES.

Será o mais veloz

ESTARÃO
MARES"

BREVEMENTE
"S.ETE

VOANDO
\ '.

DA' IREALos

Vende-se
Na: rua Tiradentes a casa

nO, 20
CAPOEIRAS

Um ótimo lote de terreno
no Loteamento Portela.
Tratar com Eduardo San

tos.
Rua Visconde de Ouro

Preto. 81, Fone 3726.

TROCA-SE
Troca-se coleção de se:os

universais por uma espíngar
da em bom estado, doís ca

nos, qualquer calibre.
Vêr e tratar à Avenida Rio

Branco 174.

Encor.tra-se em fase de conclusão o primeiro "Sete Mares", aVia0

Douglas DC-7C, que no mês de dezembro deverá fazer seu vôo experi
mentai. A Reàl�Aerovias foi a primeira empresa de transportes aéreos

da Améritâ latina a adquirir 3 aviões dêss e tipo, a serem usados em

suas linhas lnternec.onels, inclusive uma para o Japão e outra ligando,
o Rio de Janeiro a Nova York sem escalas. O "Sete Mares" QlJan90}icar
pronto será o avião mais veloz usado em linhas comerclels, es,fa,Q�o
equipado ainda com aparelhes de radar 'no nariz. A Real:A_e�bvi.ci:s:.;p.re
tende b'rev-emente incluir em sua frota 3 "Sete·Mares�', c.olaborando para
um novo impulso' da aviação nacional dentro do pan�r(j::nà interna·dónal. <)

pllAro
DO DIA

.\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.

Finalmente �arece transtornada a grande crise que

",1I1ha. afetando os meios náuticos, após o Campeonato
Catarinensa de Remo. Já vemos uma bôa parte dos nos

sos conjuntos em franca atividade, e se não os vimos na

sua totalidade, é porque' ainda problemas de ordem técni
ca, bem como questões de acêrto e experiências' nos nos

sos conjuntos, ainda não o permitiram.
Assim, nos foi deveras confortador, ver em um dos

�ias passados; o primeiro treino do nosso principal con

Jl1l1tO, o oito, cuja constituição estava oferecendo o mais
sério probelma ao nosso técnico. Se bem qUe não fosse o

.oito definitivo, ao menos treinou, e é isso o que nos in
teressa. Dias depois, ainda para maior contentamento
nosso, vimos integrando eSSe formidável conjunto, os nos

sos dois campeões de outras paradas: Hamilton Cordei
ro e Sady Berber. Não restam dúvidas de que o nosso

barco de oito melhorou muito com o concurso desses
dois elementos indispensáveis em um conjunto de tal
envergadura, isso sem querer desmerecer os demais ele
mentos que integram a famosa "Bomba H". Assim o Ha

disputado entre os �ilton e o Sady, deram uma demonstração de esporti
final dos dois tur- vídade que deveria ser imitada por' todos aqueles ele-

nos iniciais. Il_len.to_s que ainda estão criando dificuldades para a cons-

Art. 30. � O clube classificado em primeiro lugar no tituição dos conjuntos ideais.
-

final dos dois primeiros turnos será automáticamente Pelo que se ouve falar, par-ece que ainda não está de

considerado vice-campeão, com o direito de disputar em todo afastada a hipótese da formação do nosso double

I
melhor de três partidas com o vencedor do terceiro 'tur- pela famosa Campeã Sul Americana, Silveira e Vilela.

no o título de campeão; Se isso for confirmado; Santa Catarina no dia 18 de de

§ único _ Se o vencedor dos dois turnos iniciais zembro, colocará os cariocas em polvorosa. Os "Barriga

I ta�bém vencer o terceiro turno, será proclamado cam- yerdes" serão afinal, os Campeões Brasileiros de Remo,

peao.
ISSO apesar dos grave erros cometidos, um dos quais a

Art. 40. _ Se no final dos dois 'tUl'l10S iniciais se re- improvisação dos conjuntos à última hora. Mas esses
gist.re empate de pontos entre dois concorrentes. será dis- erros serão suprido pelo valôr do nosso

.

brilhantes atle

putada nova partida. Não havendo vencedor nesta nova tas, que não se cansam áe demonstrar 'a. fibrãde que são

partida se fará umà 'prorrogação de 30 minutos em dois possuidores.
! tempos de 15 sem descanço-com troca de lado. Entre a O que nos causa a mais absolut'a estranhesa, é a

partida e a prorrogação haverá um descanso de 10 mi- indiferença com que o nosso conjunto do "quatro com"

nutos. Se o empate ainda perststír após a prorrogação, se encara o certame máximo nacional. A imprensa carioca

fará 'uma nova partida dentro de 72 horas, obedecendo o dá-lo como franco favorito, e ao que parece, está dema-

mesmo critério. siadamente c.onfiado no grande cartaz que possue, não ''Warner''
Art. 50. _ Em 'caso de empate no final dos dois tur- se .dando mais nem ao.f.rabalho dos treinos em conjunto. .

John W�YNE _:_ Loyd

Ill?S iniciais entre mais de dois concorrentes, se fará um E:dson e Chicão, treinam o "dois com", enquanto 'o Há- �OLAN _ ANDY DEVINE

super campeonato em um turno, e se ainda persistir o mllto� e Sady 9 fazem no oito, esquecendo-se de que,
em:

empate serão marcadas novas partidas nas mesmas bases para �Ies, existe uma coisa muito mais importante do que

estabelecidas acima. tudo IS_SO: o nome que terão de defender, pois são os

Art. 60. _ Si houver empate para a classificação do Campeões Sul Amaricanos naquela modalidade. Que se

quinto colocado Se processará o critério do gol Avere- cUldem_ os nossos campeões. É apenas uma pequena ob-

che. servaçao que fazemos ..

Art. 70 _ As disputas de que tratam os art;igos' 40 e Com o "dois com", parece que está tudo azul, sendo'
50. servirão apenas para definir o natural vice-campeão, mesmo o barco que mais tem treinado até o presente. Fi

e os pontos perdidos nestas partidas não poderão somar cará muito boa {Linda essa dupla, E'dson e Chicão; e já
aos perdidos na disputa normal dos dois turnos. que os nossos colegas do Rio tem o direito, de falarem o

Art. 80. _ Assegurada a classificação dos cinco prí- que bem entendem acerca da sua (coitada) dupla, ar-
meiros colocados na tabela dos dois turnos inicia-is, o ter- rematamos daqui: a nossa é a absoluta. Se é que em re-

As - 8hs.

ceiro turno se iniciará com ZERO pontos. mo' ainda existe lógica, o nosso "dois com" será forcosa- 3° Filme DO Festival

Art. 90. _ Se no final do terceiro turno houver' empa- mente o campeão. O esquife com Manoel Silveira tam- "Warner"

te entre dois ou mais concorrentes, se processará na for- bém tem treinado muito, e treino dos bons. Lamentável, John WAYNE _ Loyd

ma dos artigos 40. e 56 deste -regulamento:- sob. todos os aspectos, é que o nosso double não esteja NOLAN - ANDY DEVINE

§ único _ Se o vencedor dos dois turnos iniciais fi-
. �remando, pois seria um páreo muito mais certo para

em:

nalizar o terceiro turno com o mesmo número de pontos 8a�ta Catarina do que o esquife, ísao sem querer desva

perdidos com outros concorrentes, não haverá desempa- lorizar ,o nosso maior "sculler", o que sei-ia um absurdo.

te. Será considerado o campeão da cidade. �chamos que Silveira não terá tempo para se preparar

Art. 100. _: O vencedor dos dois turnos iniciais, terá visando Ul�� vitória sobre Medina. Deveria deixá-lo para

prevílegio na formação da tabela .de jogos para o ter- outra ocasiao, preparando-se com mais tempo e calma,
ceiró. que: temos certeza, levaria Medina de vencida. Agora,

Art. no. _ Os pontos serão contados da seguinte porem, que estamos sobre a hora, é que Silveira se lem-

forma:
brou d,e de,dicar-<�.e ao esquife a fundo. O que não se con-

Partida ganha Zero Pontos i cebe, e que por meras questões pessoais, tal não se COI;-
'Partida empatada Um ponto cretíze, pois assim agindo, estão prejudicando não so-

Partida/perdida 'Dois Pontos. mente a si proprios como os interesses do remo Catari-

O presente regulall1ento fdi aprovado em 8/11/19.55, nense.

em sessão do Conselho Arbitral.
'.

Que todos continuem"remando cada vez mais e me-

lhor; que todos se confraternizem dentro de um só ideal
e qu.e deixem, por um momento apenas, as paixões e os
clubísmos de lado; que todos, afinal, visem uma só coisa:

? Campeonato Brasi�ü'o de Remo para Santa Catarina,
ISSO sao os nossos mais ardentes votos ... '

e, remos a 2
proa ...

Vem' af. o Cruzeiro, de Porto Alegre
O MUNDO ESPqRTIVO DA CAPITAL VERA, AMANHA, A NOITE, UM DOS MAIS EMPOLGANTES COTEJOS INTERESTA
DUAIS DESTES ULTIMOS TEMPOS, \EM QUE SERAO PROTAGONISTAS OS CONJUNTOS DO CRUZEIRO, DISPUTANTE DO
CAMPEONATO GAUCHO E AVAL VICE-lIDER DA CAPITAL NAO PERCAM A ELETR'IZANTE PELEJA!

:
t·,.. :

Cpm grande tacilidade o Avai
..passou pelo Atlético:- 6 x I

JACO' (2), FERNANDO (2), VICO PENAL TV e AMORIM MARCARAM PARA O
VENCEDOR, CAENDO A JAIRO 'ASSINALAR O PONTO DE HON'RA DOS VENCI
DOS - NA PRELIMINAR VITORIOSO O ATLÉTICO: 5 x 4.
I' Não foi dos- bons nem dos piores do Campeonato o

match disputado na tarde de domingo no encharcado es
tádio da Praia de Fora, quando o Avai, Vice-líder, le
"OU a melhor sôbre o esquadrão do Atlético por meia
úúz.ia de tentos contra apenas um do tricolor.

Quem foi ver o jogo viu um Atlético completamente
desarticulado, apático, cedendo terreno a cada instante
é incapaz de esboçar a mais leve reação. Assim se encon

tra o pelotão atleticano que até a metade do primeiro
turno ocupava posição previlegiada na tabela de pontos.
E domingo jogou sem Lauro e Vitor e o resultado' foi o

que se viu': Uma goleada, a maior que já sofreu o time
estreitense neste últimos anos.

, Vamos agora ao Avaí F. C.
A conduta do -esquadrão orientado por .Saulelnhe

apesar das falhas oriundas do _individualismo dos joga
dores foi bôa, muito principalmente na fase complemen
tar, quando nos presenteou com urna bôa sequência de

passes curtos e longos, assim como a perfeita deslocação
dos players, o que deixou os defensores atleticanos qua
si que completamente descontrola dos, fazendo com que
o escore subisse para seis, enquanto que .ao antagonista
só permitiu tirar o zéro do marcador. Foram tentos de
bela feitura os que presenciamos na tarde de domingo.
Houve mais uni gol, aliás legitimo, obtido por Vico ao

cobrar uma falta de longa distância. A pelota bateu no

travessão, transpôs a linha divisória do gol, tocou o so

lo -e voltou, tendo Soncíni intervido arrojadamente se

gurando o balão. Foi gol,' mas o árbitro, mal colocado
como estava quasi no meio do campo, não poude ver bem
D trajetória .!ia pelota -.e assim não validou o gol. ,

,

No período inicial, nos primeiros minutos, Amorim
e Cavallazz.i, em fulminantes escapadas, atiraram na tra-.
ve. Aos 28 minutos, Hercílio de posse do balão atira alto
em direção ao arco tricolor. Salta Frederico' e cabeceia
mal, indo a bola a Jacó, o qual, livre não encontra difiL
culdade alguma para, num "sem-pulo" arrematar com

violência, vencendo pela 'primeira vez a perícia de Son
cini. Pouco depois Osni consegue ludibriar a vigilância

?e'Alcides, mas o 'gol foi bem anulado pelo árbitro, por
Impedimento do jogador. Com Ixü. termina o tempo su

plementar.
'Veio' o segundo "half-tíme" e o domínio técnico e

territol'ial do Avaí se acentuou, vindo assim a cair o

tricolor por goleada. Eis a ordem dos tentos obtidos nessa

fase: Fernando, Víco (penalty), Amorim, Fernando
Jairo (Atlético), Vico (anulado) e Jacó.

_,

No vencedor: Alcides, teve oportunidade de pratí
cal' uma defesa de vulto, saindo-se bem. Waldir e Danda
dentro das. suas reais aptidões. Regular o desempenho do
trio de médios Peres, Vi co e Fausto.v O ataque com bom
trabalho, sendo' de salientar a conduta de Niltinho sem

dúvida, o melhor na cancha. Nos vencidos: Soncini não
teve culpa dos gols que o venceram, pois foram todos

i�defes�veis. Na .zaga Cazuza e Teodoro fizeram o pos

s.lvel, nae decepaionando. Fraquinha a intermediária. Na

lmh� de frente, Giovani foi o que mais convenceu, send,.o
por ISSO o melhor do conjunto tricolor. Osni e Cavallazzi
esforçados e os demais fracos.

A conduta do árbitro, apesar das falhas que acusou

pode ser considerada regular. Aliás, não foi facil de di�
rrgrr o choque entre .avaianos e atreticanos.

.

,

Os quadros atuaram obedecendo às formações que
seguem:

AVAí _ Alcides; Waldir e Danda.: Péres, Vico e

Fasto; Fernando, Hercílio, Amorim, Niltinho e Jacó.
ATLÉTICO _ Ciro Soncini; Teodoro e Cazuza : IIdo

Frederico e Anísio; Osni, Giovani, Cavallazzi J�iro �
Caréca.

'

'

Preliminar: Dois mais disputados. o prélio saindo o

Atlético com os louros: 5x4. O gol da vitória foi produto
de uma pena máxima.

Renda: Não foi fornecida.

OBSERVANDO, NA CAlMÁRIA

I REGULAMENTO DO TERCEIRO TURNO
DO CAMPEONATO DA CAPITAL

Art. 10. _ De acôrdo com a deciSão do Conselho Ar

bitral, em sessão realizada em 18 do corrente, será reali
zado o terceiro turno que deverá ser disputado de acõrdo
com o presente regulamento.

Art. 20. _ O terceiro turno será
cinco clubes' primeiros colocados no

As rodadas de domingo Flamengo 5 x Madureira 2
dos. ,certames carioca e I América 6 x São Cristó
paulista acusaram os resul-I vão O
tados seguintes:

<'

I
Bangú 4 x Olaria 1

Carioca Bonsucesso 3 x Canto do
Botafogo 2 x Fluminen- Rio 1

se 2 '

i Vasco 1 x Portuguesa O

DUAS NOTAS,
gcol consignado por NiltOJ1
de fóra da area aos 15m. do
prtmeiro tempo. Note-se MIRAMAR'S BOY
ainda que o Guaraní por

-in-I
';;ff.!ir-�--'-" -r-Ó: c',.' '.'"

tsrmédío de Nelson desper- c_�---_�-_--:.-:::,õOJ!i:::'�::"!�''''���:::;�·,!f=·�'�·�.
díçou uma penalidade máxi-
ma atirando para fóra. 0 CERTAMES CARIOCA E p'AUtiSTAquadro autor desta proesa '. '

..'
...

estava assim formado: Do-
mi, Aniel e Edinho; Joy,
Itamar e Lili; Nelson, Ola
dio, Palito, Tonoli e. N iI
tono Embora, -com atraso en

viamos a esta rapaziada que
soube honrar condignamea
te o futebol da capital, às
nossas felicitações..

M. Borges

Afim de julgar alguns ca

sos, inclusive o match Ven
daval x Postal Telegráfico,
em disputa do Campeonato
Amadorista e que foi replé
to de anormalidades, causa

das pelo juiz senhor Estefa
no Orí, reuniu-se na última
sexta feira os membros do

Tribunal, tendo anulado
com acêrto o, jógo, bem co·

mo, punido severamente o

causador das anormalida
des transcorridas em cam

po, excluii1do-õ do quadro.
de árbitros. O "match" re·
cem anulado deverá ser efe
tuado como preliminar do
encontro Avaí x Cruzeiro de
Pôrto Alegre, caso cheguem
as negocia-ções a bom têr
mo. ,

WALDIR E DANDA ESTIVERAM DE
'ANIVERSARIO

- ."--._--�
Estiveram de aniversário,

I
categol'lzados '''ases'' "POI;

a_nte-ôntem e ôntem, respec- �sse motivo foram bastante

tI.vam,ente", os players.Wal- felicitados por seus inúme
dlr e Danda, que constItuem �'OS amigos e admiradores.
a zaga do Avaí, a maIs soli- "O Estado", embóra tardia
da do Campeonato da Capi- mente, abraça-os, almejan
tal. Os dois' simpáticos e (10-I11es prosperidades.

Mais uma l'odada foi efe
tuada em disputa do Cam

peona�o Amadorista da Ca
pital. Sãbado, apesar da

"'"

Felicidades, são os votos

Paulista
Corintianll 1 x Portugue-

sa ,O
Santos 5 x Guaraní O
Palmeiras 1 x Linens� O
Ponte Preta 3 x São Pau-

lo 1

LAURO FOI 'FAZER UM PERIODO DE

CAMPEONATO DE AMADORES- A equipe �l:'v:nil do GU;l- EX�ERIENCIA NO VASCO
.

.. raní, excurcionando .dia 15 Ao que 'sotibemos, o periodo de experiência no

h'
p. p. á cidade de JoinvEie, I player Lauro integrante do Vasco da Gama.

�.. u�a., os Jogos foram

rea-I
onde enfrentou Ü'

eSqUadrão
o

I
plantel de �rofissionais do

tlZ; os, acusando os resul- 00 América, 'colheu magni-! Atlético, desta Capital se-

a..;s dque lseguem:. fica vitória ao suplantar os guiu para a Capital da' Re-
.

en ava 3 x Ausina 2 lccais por um tento a zél'o;
,

publica, afim de realizar um ����ei.�nviamos ao jovem

CINE SAO JOSE
As 3 - 7,30 - 9,30M.
30 Filme Do Festival

"Warner"
Sterling HAYDEN

Gene NELSON ., Phillis
KIRK 'em:
CIDADE TENEBROSA
No Programa:
Reportar Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura até 18 anos.

As 5 _ 8hs.
-

30 Filme Do Festival
"Warner"

Sterling HAYDEN
Gene NELSON _ Phillis
KIRK em:

CIDADE TENEBROSA.
No Programa:

.

Repórter Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

As 8,30hs.
30 Filme Do Festival

: "Warner"
Sterling HAYDEN

Gene NELSON - Phillis
KIRK em:

CIDADE, TENEBROSA
No Programa:
Repórter Na Tela. Nac.
Preços: 9,00 --'o 4,50.
Censura até 18 anos.

As 5 - 7,30 _ 9,15hs.
"Sessão Das Moças"

Dean MARTIN _ Jerry
LEWIS Carmem MI-
RANDA em:

MORRENDO DE MEDO
No Programa:

.

Cine Noticiario. Nac.
Preços: 1,50, 2,00, 3,50.

As 7,30 _ 9,15hs'-
30 Filme Do' Fe�tivàl

GELEIRAS DO
'INFERNO

No Programa:
Cine Reportei" Nac.
Preços: 9,00 _ 4,50.

GELEIRAS DO
INFERNO

No Programa:
Cine Repórter. Nac.
Preços: 7,00 _ 3,50.

CLA:SSlFiêAéôES-
,

Com os jogos de sábado e

domingo, ficaram sendo as

seguin tes as 'classificações
dos campeonatos de amado
res, aspirantes e profissio
nais da Capital, por pontos
perdidos:

AMADORES
Líder - Treze de Maio,
(invicto)
Vice-Líder _ Postal Te

legráfico, 6
3D 1ugar - Vendaval e

Tamandaré, 7
4° lugar'- Iris e Austria

9
�,

50. lugar - Flamengo e

Alvim Barbosa, 15
-

,

ASPIRANTES
Lider - ,li'igueirense, 3
Vice-LideI' - Tmbituba 5
3° lugar - AtlétiCo, 6

'

4° ,lugar - Boéaiuva, 7
5° lugar - Ayaí e Gua-

raní, 11
6° lugar - Paula Ramos

15 .

'

7° lugar - Tamandaré,
17

PROFISSIONAIS
Líder - Figueirense, 3
Vice-Líder - Avaí 4
30

'

lugar - Paula Ramos ,

40. lugar _ Bocaiuva e

Imbituba, '9
50. lugar - Guaraní, 12
60 lugar - Atlético 13

1 1'701
'

'i ugar - Tamandaré, 17

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o �S1'ADO 7Florianópolis, Terça-feira, 22 de Novembro de 1955

E I
,

I T' A- L.IE
JUIZO rD� DIREITO DA COMARCA DE Tl.JUCAS IEDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS AUSEN

TES, INCERTO� E DESCONHECIDOS, COM O PRAZO 'EDITAL DE CITACÃO COM O PRAZO DE TRINTA
.. DE TRINTA DIAS I

.

(30) DIAS
-

O Doutor Reynaldo Rodrigues Alves, Juiz Substi- O Doutor Gervasio Nunes Pires, Juiz Substituto no

tuto no exercício do cargo de Juiz de Direito da Comarca exercício do cargo de Juiz de Direito da Comarca de Bl
de 'I'ijucas, do Estado de Santa Catarina, na forma da guaçu, Estado de Santa Catarina, na fórma da lei, etc ...

lei, etc, . , FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de conhecimento tiverem que, por parte de JOSÉ NATIVI

citação, com o prazo de trinta dias, virem ou dele conhe- DADE, por intermédio de seu advogado o Dr. Acácio
cimento tiverem, que por parte de Luiz Cassaniga lhe foi Zéln io da Silva, lhe foi dirig ida a petição do teor se

dirigida a petição do teor seguinte: - "Exmo. Sr. Dr. guinte : - Exmo. Sr. Dr. Juiz de. Direito da Comarca de
Juiz de Direito da Comarca de T'ijucas. Luiz Cassan iga, [Biguaçu. José Natividade, brasileiro, casado, lavrador,
brasileiro, casado, lavrador, residente e domiciliado 110 residente e domiciliado em Sorocaba, neste Municipio,
logar "Oliveira" dêste Município e Comarca de 'I'ijucas, querendo promover neste Juizo, uma ação de usucapião,
por intermédio de seu Assistente Judiciário, infra-as- vem, por seu advogado infra assinado expor e requerer

sinado, conforme documentação anexo, vem com fun- a V. Exa., como segue: 1 - Possue o suplicante, situado
damento nos art igos 550 e 552 do Código Civil e 454 e em Sorocaba, neste M.unicipio, um terreno de 116,6m de

seguintes do Código de Processo Civil, expor e requerer frente por 330 de fundos, área de 38.478m2, confrontan
o seguinte: 1. que, há dez anos adquiriu da viuva Fran- do na frente, a leste com um caminho de servidão, norte
cisca Coelho; verbalmente, um terreno do qual vinha com as de Angelo Gasperi e sul com as de José Luiz,
exercendo posse ha mais de vinte anos; 2. que o terreno' Antonio e as de Pedro Natividade. 2 - Tem o reque

tem a forma de um quadrilátero, com um corte na parte 'rente, por si e seus antecessores, a posse mansa, pacifica,
sul (frente) de 28 metros lineares de largura por 90' continua, sem oposição nem contestação, e com o "an i

ditos de profundidade, tendo no restante, o comprimen- ;mus domini", ha mais de trinta anos, sendo que adquiriu
. to .de 3.500 metros lineares por 168 ditos de largura, com o terreno, uma parte de Augusto Delanho em 1948 e

a área de 585.500 metros quadrados, com as seguintes' outra parte de Basilicio Silvério da Rocha em 1944, os

confrontações: - ao Sul, com o caminho público; ao
I
quaes possuiram cada qual a sua parte, independente

No�·te, com terras do Patrimônio do Estado; a, Leste, com Im�nte de ?utro, .ha mai� de vinte anos, cada u_m. 3 -

Cuilhermo Zem e a Oeste, com Santo POSI; 3. que o Nao possumdo titulos sobre o terreno em questão, quer

t�rreno assim descrito, vem o requerente ocupando, por ladqUirir o dominio, d? mes.m.o, com fllnd!t,m�nto nos al't�
SI e sua arrtecessora, mansa e pacificamente, como seu gos 550 e 552 do Código CIVil e na conformidade do arti

sem interrupção nem oposição de quem quer que seja; go 454 e seguintes do Código do Processo 'Civll, dai a

4. que sobre o terreno acima descrito, construiu o re-I presente. Assim, pede e requer a V. Exa. se digne ouvir

querente, ha dez anos uma casa de madeira e, agora, as testemunhas adiante arroladas e que comparecerão
faz um ano mais ou menos, construiu outra casa de ma-Iem Juizo independentemente de intimação, sendo feita a

deira para morada de uma filha; 5. que tendo o reque- justificação "ab-initio" e, julgada esta procedente, se

rente o prazo legal necessário á prescrição aquisitiva do proceda de acôrdo com os artigos da Lei Processual aci

imóvel em apreço, porquanto juntando á sua posse, a'ma referidos,. sendo citados os cônjuges dos confron

pOSSe mansa e pacífica de sua antecessora, se encontra' tantes do imóvel, caso casados sejam e o Dr. Promotor

em condições de legitimar a aquisição do domínio ple-l Público da Comarca, para, após os prazos légais, publí
no do terreno. Assim, requer o suplicante que, depois de cações e prazo para a contestação de quem se julgar com

processada e julgada, a justificação, na forma do art. Idireito, seja a presente julgada procedente, data venia,
454 do C. P. C. - presente o dr. Representante do Mi- Ipodendo o suplicante adquirir o necessário titulo para a

nistério Público e ouvidas as testemunhas abaixo arrola- itranscrição no Registro de Imóveis. Protestando por to

das, se -digne V. Excia. de mandar. citar os confinantes dos os meios de provas em Direito permitidos, testemu
do imóvel e o dr. Representante do MinistÚio Público, IIlhas, documentos, pericias e vistorias e requerendo
bem assim como, por editais de trinta dias, os interes- 'desde já, o depoimento pessoal de quem esta constes

sados incertos, para contestarem, no prazo da lei, a pre-
.

ta r, sob pena de confesso, e dando á presente o valor de

sente ação, em virtude da qual e na forma dos artigos Cr$ 2.100,00. P. deferimeto. Biguaçu, 18 de outubro de

550 e 552 do C. C., deverá ser reconhecido e daclarado o 1955. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva. Selada Legalmente.
domínio do suplicante sobre o terreno acima descrito, Relação das .testemunhas: Leonel Sartunino Cardoso,
prosseguindo-se como de direito até final sentença, que Hugo Justino Francisco e José Vitorino da Rocha Junior.

servirá de título habil para a transcr-ição no registro de DESPACHO: A. Designe o sr. Escrivão dia e 'hora para
imóveis. Protesta-se por todo o gênero de provas, inclu- 1 realização da audiencia de justificação prévia da pos

sive depoimento pessoal de qualquer interessado, in qui- ;e. Ciente as partes e o dr. Promotor Público. Biguaçu,
rição de testemunhas, vistorias etc. Dá-se á presente; pa- �o de outubro de 1955. (ss.) Jaymor Guimarães Collaço,
ra os efeitos fiscais o valor de Cr$ 3.000,00. 'I'estemu- Iuiz de Direito. SENTENÇA: Vistos, etc. Julgo por sen

Ilhas: - Avelino de Bittencourt,· Gentil Saramento e -ença a justificação produzida pelo autor, para que sur

Afonso Dema rechi, que comparecerão idependentemente ta seus jurídicos e legais efeitos. Citem-se por mandado

de citação. :rijuc�s, 28 de .s,eJ�mbro d9.1955. _(a) José )S confr-ontantes do imóvel e 9,Dr. Promotor Público. Os_
Oallottí Peixoto - Assistente Judiciário." Em dita pe- nteressa dos incertos deverão ser citados pOT editais na

tição foi exarado o seguinte despacho: - "A., designe-se Iórrna do artigo 455 § lOdo Cód. de Processo Civil. Cus

dia e hora para a justificação e façam-se as intimações .as afinal. Biguaçu, 11-11-955. (Ass.) Gervasio Nunes

requeridas. Tijucas, 10-X-55, (as) Clovis Ayres Gama - Pires - Juiz Substituto. E para chegar ao conhecimen

Juiz de Direito!' Feita a justificação foi exarado o se- .0 dos interessados, passa o presente edital com o prazo

guinte despacho: - "Façam-se as citações requeridas .Ie trinta dias, que será publicado e afixado na fôrma-da

na inicial e mais a do Serviço do Patrimonio da União, na lei. 'Dado e passado nesta Cidade, aos quatorze dias do

pessôa de seu 'Diretor, esta por precatória a ser expedi- nês de novembro do ano de mil novecentos e cinquenta e

.da para o Juizo de Direito da la Vara da Comarca de .rnco. Eu, (Ass.) Pio Romão da Faria, Escrevente Jura

Florianópolis. 'I'ijucas, 12-11-1955. (a) Reynaldo Rodri- nentado, no impedimento ocasional do Escrivão, o dati

gues Alves - Juiz Substituto, no exercício do cargo de ografei e subscreví.

Juiz de Direito." E para que chegue ao conhecimento de Biguaçu, 14 de novembro de 1955.

todos e nillguem possa alegar. ignorância, mandou expe- (Ass.) Gervasio Nunes Pires

dir o presente edital que será afixado na sede dêste Jui- Juiz Substituto em exercício.

zo, no lugar. do costume, e, por cópia, publicado UMA Confére com o original afixado no logar de costume.

VÊZ no Diário Oficial e TRÊS VEZES ·no jornal "O Es- O Escrevente, Pio Romão de Faria.

tado" de. Florianópolis. Dado e passado nesta cidade de

ijucas, aos quatorze dias do mês d� novembro do ano de
mil novecentos e cinquenta e cinco. Eu, (a) Gercy dos

Anjos, Escrivão, o datilografei, conferí e subscreví. (a)
Reynaldo Rodrigues Alves - Juiz Substituto, no exercí

cio do cargo de Juiz de Direito. Está conforme o original
afixado na sede dêste Juizo, no lugar do costume, sobre o

qual me reporto e dou fé.
� Data supra. O Escrivão: Gercy dos Anjos.

AI...
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA,DE BIGUAÇU

·E CIT·A La
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS

EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS AUSEN
TES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, COM O PRAZO

DE TRINTA DIAS
O Doutor Reynaldo Rodrigues Alves, Juiz Substi

:;uto no exercício do cargo de Juiz de Direito, da Comarca
:le Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na forma da

lei, etc, ..
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de

eitação, com o prazo de trinta dias, virem ou dele conhe
.::imento tiverem, que por parte de Serafim Júlio da Silva
3 s/mulher lhe foi apresentada a petição do teor seguin
te: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito de Tijucas. Sera
fim Júlio da Silva e sua mulher, hrasileiros, lavradores,
L'esidentes em Morretes, dêste Município, por seu assis
tente judiciário, abaixo assinado, vêm intentar a presen
te ação de usocapião agTário, na qual pedem permissão
para expor a V. Exciu, e afinal requerer o seguinte: -
L) Que são legítimos possuidores de um terreno, sito em

Morretes medindo 50,60 metros de frente a leste que faz
(lO travessão do Campo Municipal, com 1.100 ms. de
fundos que fazem a oeste com herdeiros de João Francis-
20 Correa; extrema pelo lado sul com terras de Dorva
�io Hipólito de Melo e pelo norte com -ditas de Maria
Saturnida da Silva. Perfaz uma área total de 55.660 me

tros quadrados; 2) Que, n'ão são proprietários de terreno
t'Ural nem urbano, oGupand'o por mais de dez anos inin
terruptos, sem oposição nem reconhecimento do domínio
',dheio, um trecho' de terràs não superior a vinte e cinco
hectares, como se vê pela descrição constante do item
primeiro e que tem tornado 'produtivo de variadas la

VOUl'as, por teu trabalho e da família, tendo ainda como

exige a lei, sua morada sobre 'o citado trecho; Que,
nestas condições, com fundamento no art. 156 § 30 da

Constituição Federal de 1946 e 'na forma dos arts. 454 a

456 do C, P. C., vem requerer a V. Excia. que os admita
a justificar a posse e que após feita, sejam -citados os

-"onfinantes do imóvel usupaciendo e suas mulheres .se
casados forem, os interessàdos certos e incertos, o Do
mínio da União para contestarem no prazo· legal, sob pe
na de ser julgada procedente em favor dos autores. Pe
dem a intervenção do orgão'do Ministério Público para
acompanhai'em o processo em todos os tramItes. Protes
tando provar o alegado com as testemunhas e outras pro
vas em dir.eito permitidas dão á presente, para efeito de

�tçada,_.o._valor de Cr$ 2.100,00 e pedem DEFERIMENTO.

-- . ---

CHURRASCO ?
ALI NA CHURRASCARIA SÃO JORGE, NA RUA

[<'REI CANECA N0 103 É O MELHOR. NÃO PASSE
I\1AIS A "PONTE A PÉ" PARA UM BOM CHURRASCO.

ATENDEMOS ENCOMENDA PREVIAMENTE PE
LO TELEFONE 2727.

Senhores Comerciantes
e lodusfriais

o Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa

guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso

Escritório da feitura das suas e�critas. Aceitamos tam

bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRQNE

Rua peodóro, nO 11 - Caixa Postal nO 355-

Fone nO 3222 - Florianópolis.
-

Primeiro aniversario de falecimento
Vva. Alda Neves Hildebrand; filhos, genros, nora

e netos convidam os parentes e pessoas de. suas rela

ções para assistirem a missa que mandam celebrar,
pela passagem. do 10 aniversário do falecimento de

ERNESTO F. HILDEBRAND, na Catedral Metropoli
tana, dia 20, às 7 horas.

,

Agrade·cem o comparecimento.

J'
.. "BeAde"a saiU' .

Romance de SALIM MIGUEL uma EDIÇÃO SUL"

Distribuição da:
LIVRARIA ANITA GARIBALDI LTDA.

N. 27 ,- Floria�.ópolis

I T A Lt IJUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU$fS�n��n�
�DITAL DE ClTAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA

(30) DIAS
O Doutor Gervasio Nunes Pires, Juiz Substituto no

xercicio do cargo de Juiz de. Direito da Comarca de Bi

ruaçu, Estado de Santa Catarina, na fórma da lei, etc ...
FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele

onhecimento tiverem que, por parte de OSMAR CUPER
CINO XAVIER, por intermédio de seu advogado o Dr.
é�einaldo Lacerda, lhe foi dirigida a petição do teôr se

�'uinte: - EXl110. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de

-.:iguaçu. Osmar Cupertíno Xavier, brasileiro, casado,
industrial, residente e domiciliado em Campinas, Muni
cipio de São José, vem pela presente promover uma ação
le usucapião, para o que expõe e requer a V. Exa. o se

guinte; por seu procurador: 1. - Que possue um terreno
situado no legar Morro do Viveiro distrito da séde deste

Municipio, medindo 36,$0 mt. de frente por 268 111t. de

rundos, com a área de 9.872 metros quadrados, fazendo
frente no Travessão Geral e fundos em terras do autor;
extremando ao Norte também em terras do 'autor e ao

Sul em terras de Manoel Lourado, ou de quem de direito,
� - Que tem a posse mansa, pacifica, sem interrupção e

nem oposição, ha mais de trinta anos, por si e seu ante

cesso!', tendo havido sempre o "anímus dom in i", 3 - Que
quer adquirir o domínio do dito terreno, de acôrdo com

o) arts. 550 e 552 do C. C. e na fórma a que se refere o

art. 45'1 do C. P. C. Requer, pois, a V. Exa. sejam ouvi
das as testemunhas arroladas, que virão a Juizo sem a

devida intimação para prova do alegado, após o que seja
julgada a justificação "ab-in itio", procedendo-se de
rcôrdo com os arts. 455 e paragrafes, e 456, tudo do C.
P. C. para que o suplicante adquira o titulo necessário à

.ranscrtção no Registro de Imóveis competente. Protes
tando-se por todos os meios de prova permitidos em di
reito e dando-se a presente o valor de Cr$ 2.100,00, para
deito de alçada, P. deferimento. Iliguaçu, 18 ele outubro
Ie 1955. (Ass.) Reinaldo Lacerda. Selada legalmente.
I'estemunhns : José da Costa Junior, João José da Costa
, Vicente Isidoro de Souza. DESPAÇRO. A. Designe o sr.

Escrivão dia e hora para a justificação prévia da posse.
Ciente as partes e o representante do Ministério Público.
Biguaçu, 18-8-1955. (Ass.) .Iaymor . Guimarães Collaço,
Juiz de Direito. SENTENÇA: Vistos, etc. Julgo por sen

tença a justificação produzida por Osmar Cupertino Xa

.'ier,..para que produza seus devidos e legais efeitos. Ci
.te-se por mandado ao dr. Promotor Público e os confron
tantes do imóvel. Para ciência. dos interessados incertos,
expeça-se edital na forma do art. 455 § lOdo Código de
Processo Civil. Custas afinal. Biguaçu, 8-11-55. (Ass.)
·;ervasio Nunes Pires, Juiz Substituto. E para chegar ao

conhecimento dos interessados, passa o presente edital
:om o prazo de 30 dias, que será publicado e afixado na

rorma da lei. Dado e passado nesta Cidade, de Biguaçu,
lOS dez dias do mês de novembro do ano de mil novecen
.os e cinquenta e cinco. Eu, (Ass.) Pio Romão de Faria,
Sscrevente Juramentado, no impedimento ocasional do
<::scrivão� o datilografei e subscrevi.

Biguagu, 10. de novembro de 1955.
(Ass.) Gervasío Nunes Pires
Juiz Substituto em Exercicio.

Confere com o or igirial afixado no logar de costume.
O Escrevente, Pio Romão de Faria.

I'ijucas, 23 de agosto de 1955. (a) Marinho Laus." Em
.l ítn petição foi exarado o seguinte despacho: - "A., co
no pedem. Tijucas, 26-8-55. (a) Glovis Ayres Gama,"
Peita a justificação foi exarado o seguinte despacho: -

'Façam-se as citações requeridas na inicial. Tijucas, 9
le novembro de 1\)55. (a ) Reynaldo Rodrigues Alves -

fuiz Subst. no exerc. do cargo de Juiz de Direito." E
Jara que chegue ao conhecimento de todos e ninguem
')ossa alegaI' ignol'ância, mandou expedir o presente edi
ai que será afixado na sede dêste Juizo, no lugar do
'ostunre, e, por cópia, publicado UMA Vf.:Z no Diário
)ficial e TR:ÊS VEZES no jornal "O Estado", de Flo
·ianópolis. Dado e passado nesta cidade de Tijucas, aos

lez dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e

:inquenta e cinco. Eu, (a) Gercy dos Anjos, Escrivão, o

.Iatilografei, conferí e subscreví. (a) Reynaldo Rodri
�·ues Alves - Juiz Substituto no exercício do cargo de
fuiz de Direito. Está conforme o original afixado na sede
.Iêste Juizo, no lug'ar do costume, sobre o qual me repo!'
to e dou fé.

Data supra. O Escrivão: Gercy dos Anjos.

BAR E ARMAZEM
Vende-se um bem montado bar, tendo uma sorvete

ria e armazem com um balcão frigorifico.
Ver e tratar no Empório Barriga Verde na Av.

Mauro Ramos 213 .

--------------------------�-.------------------

EMPREGO
Rapaz capacitado para Qualquer serviço Procura em

prego.

Informações no Albergue noturno com o senhor An
tônio Campos Rua General Bittencourt.

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à tua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.

.

-!fj
I ENTRADA FRANCA '"

.

.4l

Vende-se
Um terreno com área de

720m2 situado na Coloni

nha, Estreito, por preço de

ocasião. Tratar 110 Escritó
rio Contábil-ImobilIário Per

rone. Rua Deodoro, n? 11.

Florianópolis.

Vende�sé�
Uma copa laqueada, cõr

verde, com 6 cadeiras esto

fadas, uma mesa elástica e

uma cristaleira.

Preço: Cr$ 4.000,00.
Tratar na Avenida Mauro

Ramos, 245, ou pelo telefone
3.289.

DOCES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade;- Tortas e' Boio de Noi

va, Sal�adinhos para Batiza

dos - Aniversários e Casa

mentos.
Rua CeL Melo e Alvin 17.

Tel. 3.416

URGENTE
Vende-se uma casa (anti

ga) em terreno medindo
11,50 por 66 metros, (duas
frentes), sito à Rua Felipe
Schmidt. - Cr$ 250.000,00 ..
Inü>rmações nesta Redação.

Expresso Florianópolis LIda.
�
1 ransporte de cargas em geral entre

FtORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO,

_.

,

l'ILlA t...: CUKITIBA

VOII VIAGENS DIBJtTAS E PEBMA NENTES EM CARBOS P&OPBIOI!I

1rILIAL: 8.&0 PAULOMATRIZ: FLO&IANOPOLlS
EBcritó:1o:

Rua Padre Roma 50 - Terreu

Deposito:
Rua COD8elheiro Mafra n. 131

'ones: 2534 - 2.530
Caixa postal, 436
EM. Telegráfico:

Bandrade e Transpolla
-o-

V1aconde do Rio Branco
(U2,1I)

'releIoue 1211

Endereço Telegrátlc:l
Santldra e Tranapolla

�

Avenlda do &atado UltIe!'78

Teletc!le: .7-'0-ln

São Paulo - cap1tal - Sl-.
Bndereço Telegráfico:
Sandrade e Tl'anapolta

-o-

(qiocla o. 1&10 4e laDeiro • eDl Belo on.oot. eOIa trAre,o ..ti.,•• ail
ele r DI� d. Tran.porift! lIIuAI Gera" 8/A.)

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Veemente ao Jado de Flores da CunhaiNotáve'l conferência do
o s8:d�DI.r,�g:a�s8r(�f�rm:e:����8��a:��etorlo UP�of. M�deira" Neves

,
do Rio 8'rande do Sol). ' VonvUe para, viagem iii ·r'·'�"

RIO, 21 (v. AJ - Nagan- órgão partidário que renun- na interpretação dos fatos " 80S D"t-ados U I·'dodo direito ao diretório da cíará 310 seu mandato se' pro-I mas respeito-lhe o patrlotis- �'. Il� D S
UDN gaúcha de investir con- curarem privar o Rio Grande mo e a sinceridade de inten- l\1\\��i��ij);t��,'

-

tra o general Flores da elo "seu mais Iidímo repre- ções. O diret�rio Estadual da
Cunha, o senador Daniel sentante" no Congresso. UDN Riograndense não têm
Krieg,er comunicou àquele O senador Krieger, que di- o díreíto de procurar privar
................................................................... verge do generah'Flores, Iom- o Estado do mais lídimo de
DR. ARlVIANDO FER- bra que o passado ele dígní- seus representantes. Se para

REIRA LIMA dade elo Presidente da Câ� ser ela UDN fôr necessário a-

Florianópolis, Terça-feira, 22 de Novembro de 1955

o CABO AEREO A SERVICO
, ,

DO CARVÃO
Magnífico empreendimento da Mine

rasil nas minas de Santana Chegou a esta Capital, a-
mara daverta "assegurar-Ihe

cornpanhado de sua' senhora, um julgamento sereno ,e 0-

Em nossa recente 'visita a pôrto de exportação na caso, o nosso conterrâneo Dr. Ar- portuno",
Urussanga, pudemos obser- Laguna ou Imbituba. mando Ferreira Lima, Dire- O TELEGRAMA A UDN
var a magnífica obra reali- Nada menos de 58 torres tor da Divisão de Defesa Ba-, GAUCHA
zada pela Minerasil, fazendo metálicas, sustentam os fios nitária Vegetal do Ministério E' o seguinte o telegrama
com que as minas de Santa- de aço que serpenteam os da Agricultura. O referido do' senador Daniel Krreger ao
na se ligassem diretamente morros e vales, levando o técnico que esteve em visita diretório da UDN Igaúcho:
à estação da Estrada de Fer- ouro negro ao ponto de em- às dependências de sua re- "Na situação criada pelos TEMERIDADE
..r.o D. Tereza Cristina, através barque, para grandeza de partição no Estado do Rio últimos acontecimentos, sín- RECIFE, 21 (V. A.) - Num

um cabo aéreo com nada me- Santa Catarina é progresso Grande do Sul, demorar-se-á to-rne no dever de vir ne- pequeno iate, de apenas 15

nos de 7.600 metros de com- da nossa Pátria. alguns dias em Santa Cata- rante êsse diretório discordar metros de comprimento, um

prtmanto. Está, pois, de parabens o rína, onde visitará os p'Qstos da nota fornecida à ímpren- Inglss e dois franceses realí-

N� época atual, em que o sr. João Macarí, operoso di- que aquela dependência do sa e das deliberações toma- sam perigosamente, a tra

fator tempo representa uma rigente da Mineração Geral Ministério da Agricultura das, cujo conhecimento te- vessia do Atlântico. Em car

'economia fabulcsa, a Mine- do jBrasil (MINERASIL), que mantém em Florianópolis e nho por informacões. Não ta dirigida ao vice-cônsul da
rasíl pode se orgulhar de tudo vem fazendo no senti- São Francisco do Sul e, bem poderia o diret6rio tomar I Inglaterra nesta capital, o

marchar ômbro a ômbro com do de aparelhar a referida assim, tomará conhecimento uma decisão contra o seu tripulante íngles do iate, sr.

as grandes emprêsas do companhia, com o que de dos trabalhos que se estão presidente, cujo passado de Frank Mac Ewen, comunica

mundo, nos modernos siste- melhor existe, para que a realizando em nosso Estado dignidade cívica e política que saiu de São Vicente, nas
m:w de transportes, uma, vez, .produção se eleve cada vez em ragimen de acôrdo com o deveriam assegurar-lhe um Ilhas de Cabo Verde, no dia

que .o cabo aéreo oferece van- mais. referido Ministério. julgamento sereno e oportu- 11 de outubro, para chegar a

'tagens infinitas, quer na Aliás, nesta oportunidade, Auguramos ao nosso ílus- no, agredido na Câmara de- Recife, calculadamente, no

economia de homens, quer não poderíamos esquecer o tre conterrâneo feliz estadia fendeu-se nos moldas do seu I elia
26 do corrente. O iate

na economia, de horas, pois nome do sr. João Meyer, uma em sua terra.
I
temperamento, dêle divirjo chama-se "Penelope".

:�[2�:��,ª�;f�!P::: �j���:::gi�:;f,��d� íôslifõíõ1íllfcOjilíõnaóoPõns�
ca da mina, numa sequência de fôrça para a experiência FORMOU�SE A PRIMEIRA mentam o desejo de servir à Revs. João Emerick de Souza,
interminável e depois de per- final de tão grandiosa obra, TURMA _ SOLENIDADES 'Causa de Cristo. Iniciado I Diretor; Rev. Alirio Camilo,
correr mais de sete quilôrne- numa prova ínconteste de

_ CULTO DE AÇÃO DE com dois alunos que acabam da Igreja Presbiteriana In-
tros e meio, com um declive sua capacidade proJissional. GRAÇAS de concluir o Curso, já con- dependente, Secretário Rev.
de 300 metros, é diretamente Parabéns, pois, a MINE-

.. quistou a sua primeira etapa, Willis, Tesoureiro e Missio-
lançada aos comboios da es- RASIL, a Santa Catarina, e O "Instituto Bíblico de com esplendorosa vitória. nárla Dna: C, Willis, Profes-
trada de ferro, em busca do ao Brasil. Florianópolis", organíz a d o Assim, ontem, assistimos sara e que constitl�em o Cor

em Março do corrente ano, formatura, em sQlenidade oo bocente do Instituto .

...__ .

20 hcom o propósito de preparar realizada ás 20 horas, no Hoje, as oras, no mes-

evangelistas, de ambos os Templo da Igreja Presbita- mo local, haverá um Culto

sexos, acaba de formal' a ríana, recebendo seus diplo- de Ação' de Graças, sondo o

primeira turma, em solenída- mas o nosso prezado conter- sermão proferida pelo Para
de ontem realizada na Igreja râneo sr. EnyLuz de Moura ninfa, Rev. Prof. Américo J.

Presbiteriana, à rua Visconde e a exma. snra. d. Stela Ca- Ribeiro.
de Ouro Preto, 61. margo Emerick de Souza. Es_1 O ESTADO, agradecendo o

críto estava sendo concluido O Instituto com a finalida- ta primeira turma adotou co- r-convite com que foi dísbín-
Emprêsa:s editoras de no mi- e será revisado. em 7 ou 8 de elevada, abrangendo as mo lema - "Ide por todo, o I guido, formula aos formados
nímo 7 países se ofarecsram dias. Não revelou, entretan- Igrejas Evangélicas sediadas Mundo, pregai o Evangelho a

I
os malhores votos de felici

para publicar o livro que eS- to, se Peron 'optou por al- nesta Capital e no interior tôda criatura" (S. Marcos I dades e que vejam coroada
tá escrevendo Juan Peron guma das propostas. O secra- do Estado, vem tendo os 16/15), e teve como Paranín- de êxito a nobre missão a

sobre a sua queda do poder, tário acrescentou que, de seus cursos ministrados por fo o Rev. Prof. Américo J. que se propuzaram, sob as

segundo. informou o sscretá- momento, o ex-ditador não quatro Professores que ali- Ribeiro, Pastor da Igreja bençãos de DEUS.
rio do ex-ditador argentino. tinha decidido sobre sua via- P r e s bi t e r i a n a e Presí- Está, assim, Florianópolis,
Peron está nas últimas do gem à .Nícarágua, pais que denta-do Seminário de Cam- de parabéns e regozija-se
seu livro, intitulado "La fu- desejaria visitar, quando par-. x "Passada esta crise, fa- pínas, no Estado de São Pau- com a primeira turma do
erza del derecho de las bes- tiu do exílio do Paraguai, no x x ço -votos para que cada lo.' Instíutto Biblico, porque
tias" - talv-ez alusão às for- início do mês. Peron se acha um de nós, no que estiver ao Os formandos prestaram 'constitue mais um marco

ças de oposição que o derru- aqui desde o dia 6. Entre- seu alcance, se esforce para silgnificativa homenagem aos cultural no SeU progresso.
baram - ,enquanto vive no mentes, Se diz que Pel'on re- que as. mágoas originadas
exilio aqui. jeitou uma oferta dos amigos dê'sse periodo em qlJe estive-
VittorÍo Redaglia, secretá- da cidade ele Colon de paga- mos, temporàriamen,te em

rio de Peron, decla-rou que as I rem' a sua primeira semana campos opostos sejam esque

propostas foram recebidas de hospedagem no II-otel cidas, e que nos congregue
da Inglaterra, Alemanha, Wote� Washil\gton. Peron re- mos novamente, tendo como

Itália, Perú, Chile ,e Uruguai

j
centemente se hospedou no orientação para nossas ativi

e 10 dos Estados Unidos. Re- referido hotel para concluir dades os alto's destinos da
daglia afirmou que o manus- , o livro. nossa Pátria".

- "Quem falou, assim, foi
o homem que, interpretando
:) pensamento da maioria das
[i'ôrças Armadas e do povo
brasileiro, livroú o país de
uma situação de terror que
ameaçava os horizOI1tes po
líticos. No momento, po'rém,
em que passou o momento
crucial, voltando a Nação à
tranquilidade e ao ritmo do
Seu trabalho normal, êsse
chefe valoroso chama, os ca

maradas a uma união geral,
em benefício da Pátria, que
de\ée ser COlocada acima de
tudo.

'

Vejamos na atitude do ge
nera� Lott uma demonstra,
ção e x e m pIa r de re

peito ao sistema' demoçráti
co e de absoluta incompati
bilidade entre a situação que
se criou e um regime de ,vio
lências de vinganças. A mão
do general está estendida pa
ra um aperto' 'g,eneroso de
harmonia e de colaboração
em favor da paz nacional.
Os que não escutaram ,e'ssas

palavras não serão dignos
do Brasil."

gredír ao amigo de todos os

tempos renunciarei o man

dato que me outorgou o po
vo riograndense e voltarei à

humildade da minha vida".

UM LIVRO DE PERON
Querem editar varies Imprêses

PANAMA', 21 (U. P.)

GEN. MARCIONllO BARROSO,
crânio e outras lesões

.".,,_._-_-.- - - -,.- - ..· .._-_·......-.....-_...·.·_·_w....�._,..",._,..-.-.·.....-.-"

RIO, 21 (V. A.) - O gene
mI de Brigada do

-

Exército,
Marcionilo Gonçalves Barro

so, morador na Rua Araújo
Leitão, 152, dia 18, foi colhi
do por auto não identificado"
na Rüa Barão de Mesquita.
Apresentando fratura -do

a'falecer. O 18.0 Di'strito to
mou as providencias iniciais

no caso.

corpo, o militar foi conduzi
do ao Hospital Souza Aguiar,
onde, aO dar entrada, veio

ORQUESTRA '.'CASSINO DE SEVILHA"
PREFEITURA MUNICIPALA FAMOSA SE APRESEN- radas desde já na Secretaria

TARA' COM CARLOS do Clúbe.
GALHARDO A Orquestra e o Cantor

Galhardo aprésentar-se-ão,
também, ,em outro local, que
será previamente anunciado,
para satisfação de toda a

nossa população que terá en

sejo de aplaudir como mere

cem os componentes da fa
mo'sa Orquestra e o consa

grado Cantor nacional.
Aguardemos a visita dos

interpretes, não só da músi
ca, como do "bel canto",
com viva satisfação e tere
mos momentos agradáveis
em nóssas vidas.�

,

NÃO SE CONVERTEU
Guerra Junqueiro assim não procedeu
s. PAULO, 21 (V. A.) - que não se converteu à reli

"Atraves,sei o Atlântico pa-I' gião católica em seus (Jlti-,
ra pTovar que Guerra Jun- mos momentos de vida, ao

queiro 'não se converteu". contrário do que tem sido
Esta declaração foi feita à divulgado".
l:eportagem' pelo' professor
Thomaz da Fonseca, de ,78 'Declarou, ainda, o profes-
anos, escritor e poeta portu- Sal' Thomaz da Fonseca:
guês, autor de mais de 30 "Trago' dep.oimento de
obras e que é portador dé muitas testemunhas da mor

depoimentos e testemunhas te de Guerra Junqueiro. Fui
da morte do poeta autor de seu amigo intimo 'e discipu
"A Velhice do Padre Eter- lo. Considero-o um dos ma

no". Iniciará ele sua cam- iores homens de Portugal,
phnha com conferenc'ias, eu- quer como escritor quer co

trevistas e livros, que pre· mo político. Ele não rene

tende editar aqui, mesmo no gou à sua obra. Três meses

Brasil. Sua primeira confe- antes de morrer encontrei-o
rência pública será �na 'Bi-

I
e êle me disse que nuncà se

blioteca Municipal e versará I converteria .. Vim ao Brasil
sôbre tema que visá '''escla- ' 32 anos depois do seu desa
recer a verdade. em torno. da'I.p::,recimen,t� para, provar
morte de Guerra Junquelro, ISSO". '.

'''''_'''''

A diretoria de Fazenda da

Prefeitura do Município de

Florianópolis, esta solicitan,
do aos senhores comercian
tes, dentro do prazo de 15

dias, o fornecimento das
vendas realizadas entre 1° 'de

julho de 1954 e 30 de junho
de 1955, afim de ser calcula
do 'o impôsto sôbre indústrias
e profissões referente ao ano

de 1956.
Findo o prazo determinado

pela Diretoria de Fazenda, o

lançamento será feito "ex

ofíCio", acrescido da multa
de 20% determinada pelo
novo Códi'go Municipal.
� I
E', portanto, de bom alvitre fque os senhores comercian

tes de Florianópolis aten

dam, dentro do menor pra
zo, a determinação da Dire
toria de Fazenda da Prefei
tura Municipal.

Na noite de 9 de Dezem
bro próxi,mo, apresentar-se
á ao público desta Capital,
nos amplos e magestoso'S Sa
lões do tradicional Clube Do
ze de Agosto, a famosa or

questra "Cassino de Sevilha"
e o cantor nacional Carlos
Galhardo.

Será, por certo, uma cinti
lante reunião dançante nos

Salões do nosso Clube Doze
de Ago'sto, com mesas vendi
das e que podem ser procu-

��_••-."""-.-�"'••-ol"...
,

,

GESTO DE MÃE
Salvou 5 filhos e pereceu com o

•

mais moco
1

---......----..

LOS ANGELES, 21 (U. P.)

Ias
outros para fora da for

- Uma senhora de 34 anos nulha. Faltou apenas o Pe

morreu, para salvar das cha- "queno David. Apesar ela cres

mas seu filho mais moço cente viol_ência do sinistro, a

de 5 anos de idade. Antes ela 'sra. Cormier lançou-se no

conseguira pôr a salvo S()uS braseiro para tentar salvá-lo.
outl'OS 5 filhos. Os bombeiros deviam desco-
A sra. Virgínia Labor Cor- brir oS dois corpos carboni

mier fôra acordada 'durante zados, A mãe apertando o fi
a noite por um c'bmêço de' lhó nos braços.
incêndio. Imediat a me n t'e O ..sr. Cormier, em viagem
correú ao quarto dos seus fi- de negócio's ,em Dalla's, tomou
lhos e, eriquanto (> mais ,v,e- um avião para unir-se a seus

�..u.._"""pulayà p�la, janela,levoll filhos.
'

'''''''''''''''-','''

FLUTUANDO,
VALETTA, MALTA, 21 (U.

P.) - O submarino francês
"Mille", que encalhou perto
da costa de Malta, voltou a

flutuar e foi' rebocado para
o grande porto de Malta. O

submersível será submetido a

meticuloso exame. Não hou
ve baixa's .quando.o "Mille"
encalhou perto de uma praia
popular e a tripulação aju ..

dou nas operações de reflu

tuaçãÜ'.

pelo

SÃO PAULO, 20 (E.)
Professor Madeira Neves, da
Faculdade de Direito, de San
ta Catarina proferiu ante
ontem, nó auditório da Fa
culdade de Medicina, por ini
ciativa da sua Reitoria, pe
rante numerosa e escolhida
assístêncía de Professores,
Magistrados, Médicos, advo
gados e alunos, notável e a

plaudídissíma conrerê n c i a
sôbre "os novos rumos da psi
copalogía forense". Presente
à magnif'ica hora 'de cultura

e inteligência, o Adido Cul
tural dos Estados Unidos par
ticipou ao Professor Madeira
um convite especial do De

partamento' de Estado. para

viagem e conferências em

seu país.

GENERAllOTT
Encerra sua infervencão

,

RIO, 21 (V. A.) - O mi- tíonario que o repórter de
nistro da ouérra.não falará sejava ver respondido, trou
mais à imprensa sobre os xe a declaração de que o ti
acontecimentos do ultimo dia tular da Guerra considera
onze" - informou ao

repor-I
encerrada sua intervenção

ter do "Diario de Noticia'S" nos destinos do país. Julgan-
do haverem cessado os mo

um dos oficiais de gabinete' Uvas dessa sua atuação, en
do general Henrique Teixei-I tragará aos lideres civis a

ra Lott. Aquele ofícial, depois solução dos problemas polití
de levar ao ministro o ques- I coso

Ê!sse expediente de dar o golpe e acusar os outros
de golpistas está pegando em todos 0'3 circulas ligados
à U. D, N. e nos adjacentes também.

Na Assembléiíj" os lideres do situacionismo, \tpesar
de serem dois, pichotearam feio e não apresentaram,
tempestivamente, as emendas que deviam ao projeto
orçamen tário.

Quiseram, depois, corrigir a sua inércia e inépcia,
tentando incluir na redação final da lei de meios as

emendas esquecidas e qUê não haviam sido objeto
de deliberação do plenário.

Como isso não foi possivel, deram o golpe: não
aprovaram a redação final do orçamento para que,
assim, valesse a proposta governamental!
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Na Câmara Municipal' a maioria pessedista recu
sou urg'ência para a discussão e votação do orçamento,
pois há tempo parÇL aprová-lo em regime normal, ço
mo é o certo.

•

Bastou' is,w para que a Gazeta, de domingo, acu
'srusse a maioria de golpista!

Na Assembléia hOuve golpe e o jornal silencia.
Na Cãmara nã,o houve golpe e o jornal discr()teia,

,imruginando coisas e avançando que o Prefeito quer
usar as verbas discrecionariamente!

Êsse discrecionáriamente é golpe na gramática!
Mas, há mais. Em títulos garrafais a Gazeta de

núncia. "MAIS DE CINCO MILHõES DE CRUZEIROS
para subsidias, viagens, diarias do Prefeito".

Cinco milhões ele cruzeiros, no tempo de dantes,
eram cinco mil contos, As verbas que a Gazeta somou
cinco milhões perfazem Pouco mais de quinhentos
contos ou seja quinhentos mil cruzeiros.

No exato: 538! Para cinco milhões faltam SÓMEN
TE i�uatro\ mi),hões, quatrocentos e sessenta e dois mil
cruze'Íl'O's! ! !

Golpismo aplicado à verdade!
Não?
Então é pior: é golpe na taboada!
E é assim que eles pretendem golpear o povo!
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Vocês, prezados leitores, não estão com saudades
dos foguetes?

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


